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 االنحراف في السلوك االستهالكي 
أثره على معدالت التضخم ومؤشرات التنمية االقتصادية في مصر و

د. عالء بسيوني عبدالرؤف محمد

 مدرس االقتصاد 
 كلية التجارة )بنيـن( جامعة األزهر 

جمهورية مصر العربية

امللخص )))

اهتم البحث بدراسة وتحليل السلوك االستهالكي للمجتمع املصري ومدى االنحراف فيه عن مستوى االستهالك الرشيد، 
وأثـر ذلــك على معدالت التضخم ومــؤشــرات التنمية االقتصادية، وقــد استقر البحث على اختيار ضوابط ومعاييـر السلوك 
 لقياس مدى االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري. وقد توصل البحث إلى أنه يوجد 

ً
االستهالكي في اإلسالم معيارا

في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري نحو زيــادة امليل الحدي لالستهالك على حساب امليل الحدي لالدخار  تغيـر ملحوظ 
بداية من عام 1994 واستمر في ذات االتجاه وبمعدالت آخذه في االرتفاع حتى عام 2018. وباختبار العالقة بيـن معدل التضخم 
تأثيـر طــردي ومعنوي عند  النهائي الكلي تبيـن وجــود عالقة ارتباط ذات  في مصر كمتغيـر تابع ومعدالت التغيـر في االستهالك 
مستوى معنوية أقل من 5%.، وقد تم التنبؤ بأنه كان يمكن تخفيض معدل التضخم من 14.4% عام 2018 إلى %2.08، -%0.9 

لذات العام وذلك إذا تم خفض االستهالك النهائي الكلي بمقدار اإلسراف املقدر، واإلسراف والتبذيـر املقدر على التوالي.

كما أنه باختبار العالقة بيـن معدالت االدخار املحلي واالستثمار املحلي نسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي، واختبار العالقة 
بيـن االستثمار املحلي كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي ومعدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي في مصر، اتضح وجود عالقة 
ارتــبــاط ذات تأثيـر طــردي ومعنوي بيـن كل منهم عند مستوى معنوية أقــل من 5%. وبافتـراض زيــادة االدخـــار املحلي بمقدار 
اإلسراف والتبذيـر املقدر لعام 2018 فإن معدل االدخار املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي يـرتفع من 6.2% إلى 18.52%، ومن 
ثم يـرتفع معدل االستثمار املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي من 16.66% إلى 35.79%، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو الناتج 
املحلي اإلجمالي لــذات العام من 5.31% إلــى 8.91% أي بمقدار 67.8% من قيمته. وهــذا ما يثبت أثـر االنــحــراف في السلوك 

االستهالكي للمجتمع املصري على التضخم واالدخار واالستثمار ومعدل النمو االقتصادي ومسار التنمية االقتصادية.

 من أن هذه 
ً
هذا وقد تعرض البحث إلى وسائل معالجة االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري، انطالقا

، وذلك من 
ً
الظاهرة ليست وليدة اللحظة وأن عالجها ال يمكن أن يأتي دفعة واحدة وإنما بالتدرج على املدى الطويل نسبيا

خالل اإلقناع األدبي ألعضاء املجتمع، وتبني سياسات اقتصادية مباشرة وغيـر مباشرة تعمل على ضبط السلوك االستهالكي 
للمجتمع في إطار السلوك الرشيد.

الــســلــوك االســتــهــالكــي، مــصــر، التضخم، التنمية االقــتــصــاديــة، اإلســـراف،  االســتــهــالك الــرشــيــد، ضــوابــط  الكلمات املفتاحية: 
التبذيـر، االدخار، االستثمار، الناتج املحلي اإلجمالي، النمو االقتصادي.

املقدمة
 ألنه املكون الرئي�سي 

ً
يعد النشاط االستهالكي هو املحرك األول لجميع األنشطة االقتصادية في املجتمع، وذلك نظرا

للطلب الكلي، واملوجه األسا�سي للنشاط االستثماري، واملحدد الرئي�سي ملستويات االدخار واالستثمار في املجتمع، كما يعد 
الطلب االستهالكي من أهم العوامل املؤثـرة على معدالت التضخم ومستويات التشغيل والبطالة واالدخار واالستثمار ومن 
ثم التنمية االقتصادية، لذلك فــإن دراســة السلوك االستهالكي للمجتمعات والعوامل املؤثـرة فيه تعد من أوســع األبــواب 

 *  تم استالم البحث في مايو 2020، وقبل للنشر في يونيو 2020، وتم نشره في يونيو 2022. 
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اهتم البحث بدراسة وتحليل السلوك االستهالكي للمجتمع املصري ومدى االنحراف فيه عن مستوى االستهالك الرشيد، وأثـر 
ذلك على معدالت التضخم ومؤشرات التنمية االقتصادية، وقد استقر البحث على اختيار ضوابط ومعاييـر السلوك االستهالكي 
 لقياس مدى االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري. وقد توصل البحث إلى أنه يوجد تغيـر ملحوظ 

ً
في اإلسالم معيارا

في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري نحو زيادة امليل الحدي لالستهالك على حساب امليل الحدي لالدخار بداية من عام 1994 
واستمر في ذات االتجاه وبمعدالت آخذه في االرتفاع حتى عام 2018. وباختبار العالقة بيـن معدل التضخم في مصر كمتغيـر تابع 
ومعدالت التغيـر في االستهالك النهائي الكلي تبيـن وجود عالقة ارتباط ذات تأثيـر طردي ومعنوي عند مستوى معنوية أقل من %5.، 
وقد تم التنبؤ بأنه كان يمكن تخفيض معدل التضخم من 14.4% عام 2018 إلى 2.08%، 0.9-% لذات العام وذلك إذا تم خفض 
بيـن معدالت  أنــه باختبار العالقة  التوالي. كما  النهائي الكلي بمقدار اإلســراف املقدر، واإلســـراف والتبذيـر املقدر على  االستهالك 
االدخار املحلي واالستثمار املحلي نسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي، واختبار العالقة بيـن االستثمار املحلي كنسبة إلى الناتج املحلي 
اإلجمالي ومعدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي في مصر، اتضح وجود عالقة ارتباط ذات تأثيـر طردي ومعنوي بيـن كل منهم عند 
مستوى معنوية أقل من 5%. وبافتـراض زيــادة االدخــار املحلي بمقدار اإلســراف والتبذيـر املقدر لعام 2018 فإن معدل االدخــار 
املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي يـرتفع من 6.2% إلى 18.52%، ومن ثم يـرتفع معدل االستثمار املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي من 
16.66% إلى 35.79%، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي لذات العام من 5.31% إلى 8.91% أي بمقدار %67.8 
من قيمته. وهذا ما يثبت أثـر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على التضخم واالدخار واالستثمار ومعدل النمو 
إلــى وسائل معالجة االنــحــراف في السلوك االستهالكي للمجتمع  االقتصادي ومسار التنمية االقتصادية. هــذا وقــد تعرض البحث 
 من أن هــذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة وأن عالجها ال يمكن أن يأتي دفعة واحــدة وإنما بالتدرج على املدى 

ً
املصري، انطالقا

، وذلك من خالل اإلقناع األدبي ألعضاء املجتمع، وتبني سياسات اقتصادية مباشرة وغيـر مباشرة تعمل على ضبط 
ً
الطويل نسبيا

السلوك االستهالكي للمجتمع في إطار السلوك الرشيد.
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تعد  لــأفــراد واملجتمعات  السلوك االستهالكي  أن دراســـة  الكلي، كما  االقــتــصــاد  تــحــدث على مستوى  الــتــي  التغيـرات  لفهم 
 لتقييم مسألة الرشد االقتصادي التي تفتـرضها العديد من الدراسات وتعتمد عليها في التحليل االقتصادي سواء 

ً
معيارا

على مستوى الــفــرد أو املنشأة أو املجتمع، وهــو مــا قــد يلقي بظالله على طبيعة التحليل االقــتــصــادي فــي حالة عــدم ثبوت 
الرشد االقتصادي للفرد أو املجتمع سواء في مجال اإلنتاج أو االستهالك، ويهدف البحث إلى التعرف على مدى االنحراف في 

السلوك االستهالكي للمجتمع املصري وأثـر ذلك على معدالت التضخم ومؤشرات التنمية االقتصادية.

مشكلة البحث
 إيجابية وسلبية، وإن كانت اآلثار السلبية تفوق 

ً
تبيـن من تتبع السلوك االستهالكي للمجتمع املصري أن لهذا السلوك آثارا

 على أداء االقتصاد املصري. وعليه، فإن دراسة السلوك االستهالكي للمجتمع املصري والوقوف 
ً
اآلثار اإليجابية مما ينعكس سلبا

على طبيعته وتقديـر وتحليل اآلثار السلبية لالنحراف في هذا السلوك وإمكانية ضبطه وتحليل اآلثار اإليجابية املتوقعة بناء 
على هذا الضبط سيكون له مردود إيجابي على أداء االقتصاد الكلي خاصة معدالت التضخم ومؤشرات التنمية االقتصادية. 
اآلثــار السلبية  املــصــري، وتقديـر وتحليل  للمجتمع  التعرف على طبيعة السلوك االستهالكي  في  البحث  ومــن ثم تكمن مشكلة 
لالنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على األداء االقتصادي ومعدالت التضخم ومؤشرات التنمية االقتصادية، 

وكذلك تقديـر وتحليل اآلثار اإليجابية املتوقعة إثـر االلتـزام بضوابط السلوك االستهالكي ومستوى االستهالك الرشيد.

أهداف البحث

يمكن استعراض أهداف البحث في النقاط التالية:

الوقوف على اآلثار السلبية لالنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على مؤشرات االقتصاد الكلي.أ- 

تقديـر وتحليل اآلثار االقتصادية لالنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على أداء االقتصاد املصري ب- 
بصفة عامة ومعدالت التضخم ومؤشرات التنمية االقتصادية بصفة خاصة.

تقديـر وتحليل اآلثار االقتصادية املتوقعة في حالة ضبط السلوك االستهالكي للمجتمع املصري في إطار مستوى ج- 
االستهالك الرشيد.

األهمية النظرية والتطبيقية للبحث

يمكن استعراض األهمية النظرية والتطبيقية للبحث على النحو التالي:

األهمية النظريةأ- 

تـرتكز األهمية النظرية للبحث على النقاط التالية:

إلقاء الضوء على أهمية تحليل السلوك االستهالكي في الدراسات االقتصادية.1- 

فــي السلوك 2-  أثـــــر االنــحــراف  املعيار األمــثــل لقياس  الــرشــد االقــتــصــادي واستكشاف  التعرف على ماهية ومعاييـر 
االستهالكي على الحياة االقتصادية.

بيان أثـر االنحراف في السلوك االستهالكي عن مستوى االستهالك الرشيد على معدالت التضخم ومؤشرات التنمية  - 
االقتصادية.

األهمية التطبيقيةب- 

يمكن استعراض األهمية التطبيقية للبحث من خالل النقاط التالية:

اإلشارة إلى اآلثار السلبية لالنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري وانعكاساتها على مؤشرات االقتصاد 1- 
الكلي خاصة معدالت التضخم ومؤشرات التنمية االقتصادية.

قياس أثـر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على بعض مؤشرات االقتصاد الكلي.2- 

للمجتمع  -  االســتــهــالكــي  الــســلــوك  ضبط  فــي  استخدامها  يمكن  الــتــي  والتطبيقية  العملية  األدوات  بعض  اســتــدراك 
املصري نحو مستوى االستهالك الرشيد.



املجلة العربية لإلدارة، مج 42، ع 2 - يونيو )حزيـران( 2022

247

فتح املجال أمام الباحثيـن والدارسيـن لعمل مزيد من الدراسات املتعلقة بالنشاط االستهالكي وأثـره على الحياة 4- 
االقتصادية واالجتماعية.

التوعية ببعض مظاهر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري وآثارها السلبية على معدالت التضخم 5- 
والتنمية االقتصادية، وضرورة تـرشيد النشاط االستهالكي في ضوء معاييـر السلوك االستهالكي في اإلسالم.

التوعية باآلثار اإليجابية لاللتـزام بمعاييـر السلوك االستهالكي في اإلسالم على انخفاض معدالت التضخم وتحقيق 6- 
القوة الدافعة للتنمية االقتصادية.

فرضيات البحث
يقوم البحث على فرض أساس هو أن هناك انحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري عن مستوى التوسط 
واالعتدال مما يؤثـر على معدالت التضخم والتنمية االقتصادية، وحتى يمكن التثبت من مدى صحة هذا الفرض تم تقسيمه 

إلى مجموعة من الفروض الفرعية التي يهدف إلى اختبارها والتأكد من صحتها، والتي يمكن صياغتها على النحو التالي:

وجود عالقة معنوية وذات داللة إحصائية بيـن معدل التضخم ومعدالت التغيـر في االستهالك النهائي الكلي في مصر.أ- 

هــذا ويمكن الــتــعــرف على أثـــــر االنــحــراف فــي الــســلــوك االســتــهــالكــي على التنمية االقــتــصــاديــة مــن املــنــظــور العك�سي    
من خــالل التعرف على أثـر االنضباط في السلوك االستهالكي والــعــدول عن الوضع القائم على معدالت االدخــار 

واالستثمار والنمو االقتصادي في مصر، وذلك من خالل اختبار الفروض التالية:

وجود عالقة معنوية وذات داللة إحصائية بيـن معدل االدخار املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي واالستثمار املحلي ب- 
)إجمالي تكويـن رأس املال الثابت( في مصر.

وجــود عالقة معنوية وذات داللــة إحصائية بيـن االستثمار املحلي )إجمالي تكويـن رأس املــال الثابت( كنسبة إلى ج- 
الناتج املحلي اإلجمالي ومعدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي في مصر.

األدبيات االقتصادية حول متغيرات الدراسة
األدبيات االقتصادية حول العالقة بين التغير في االستهالك النهائي والتضخم

الحديث عن العالقة بين التضخم واالستهالك في النظريات االقتصادية جاء في إطار الحديث عن الطلب الكلي وأثره 
على معدالت التضخم، وذلك في التحليل الكينزي أثناء تفسيره للتغيرات التي تحدث في املستوى العام لأسعار والتي تعتمد 
على التفاعل بين قوى العرض الكلي والطلب الكلي، وقد فرق » كينز« في تحليله ألثر الزيادة في الطلب الكلي على معدالت 

التضخم بين حالتين هما:

حالة ما قبل بلوغ االقتصاد مرحلة التشغيل الكامل وتسمى الحالة العامة، حيث يكون هناك جزء من املــوارد  1-
االقتصادية لم يستغل بعد ومن ثم فإن زيادة اإلنفاق )الطلب( الكلي نتيجة زيادة أحد مكوناته أو زيادة كمية النقود 
سوف تؤدي إلى زيادة العرض الكلي من السلع والخدمات وبذلك يزداد الدخل الحقيقي غير أن عناصر اإلنتاج لن 
 وبشكل متتالي، مما يــؤدي إلــى زيــادة تكلفة عوامل اإلنتاج وهــذا ما 

ً
 نتيجة زيــادة الطلب عليها بل تدريجيا

ً
ترتفع فــورا

ينعكس على زيــادة األسعار بشكل ما،)كينز، 2010: 6  ، 337( وهذا ما أطلق عليه كينز بالتضخم الجزئي، الذي 
ينتج عن عدة عوامل من أهمها: )دبات، 2015: 0 ، 1 (

جمود الجهاز اإلنتاجي مع زيادة الطلب الكلي.- 

الضغوطات التي تقوم بها النقابات العمالية على رجال األعمال من أجل رفع األجور.- 

حاالت الجمود املختلفة التي تسود األسواق مما يقلل من االستجابة الكاملة لزيادة الطلب الكلي.- 

تجدر اإلشارة إلى أن » كينز« اعتبر أن التضخم بهذه الحالة ال يثير مخاوف ألنه سيحفز على زيادة اإلنتاج بسبب ارتفاع األرباح   
وقد تقوم السلطات النقدية بخلقه في حالة الكساد لتحقيق قدر أكبر من التوظيف )كينز، 2010: 6  ، 337(.

حالة ما بعد بلوغ االقتصاد مرحلة التشغيل الكامل وتسمى الحالة االستثنائية، ومن ثم فإن الزيادة في الطلب  2-
الكلي سوف تــؤدي إلى الزيادة في األسعار حيث أن اإلنتاج وصل إلى طاقته القصوى مما يتعذر معه زيــادة العرض 
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الكلي مــن السلع والــخــدمــات وهـــذا مــا يـــؤدي إلــى تضخم حقيقي، حيث أن االخــتــالف بين أســـواق السلع والخدمات 
وأسواق عوامل اإلنتاج سوف يؤدي إلى حدوث فجوات تضخمية نتيجة فائض الطلب، ويسمي »كينز« التضخم في 

هذه الحالة بالتضخم البحت )كينز، 2010: 8  (.

األدبيات االقتصادية حول العالقة بين التغير في إجمالي االدخار واالستثمار املحلي:

يعتقد العديد االقتصاديين أن االدخار دعامة أساسية لالستثمار حيث يتم من خالله تكوين رأس املال واملحافظة 
على الــتــراكــم الــرأســمــالــي واســتــقــرار النشاط االقــتــصــادي، وتــبــدوا العالقة بين االدخـــار واالســتــثــمــار فــي رأي الكثيرين عالقة 
مزدوجة في حين نجد القول بإن االدخار يسبب االستثمار يتم القبول به على نطاق واسع مع االقتصاد الكلي الكالسيكي، 
 .)Palley,1996: 5( نجد أن الرأي بأن االستثمار يسبب االدخار يتم القبول به على نطاق واسع مع االقتصاد الكلي الكينزي
حيث اختلفت النظريات االقتصادية في نوع العالقة بين االدخار واالستثمار، حيث أسس الكالسيك رؤيتهم على ما ذكره 
آدم سميث في أن كل ما يدخر يستثمر، أي أن كل ادخار يتحول إلى استثمار، وأن هناك عالقة بين االدخار وسعر الفائدة. 
)عمران، 2016: 27، 28( ويجادل االقتصاديون الكالسيك الجدد بأن مستوى االدخــار يحدد مستوى االستثمار ومعدل 
الفائدة املتوازن. وأن الطلب على االستثمار دالة في اإلنتاجية الهامشية لرأس املال. وبالتالي فإن االدخار هو السبيل لزيادة 
اإلنفاق االستثماري، مما يزيد بالتالي من تراكم رأس املال ويزيد في النهاية من النمو االقتصادي. ومع ذلك، هناك العديد من 

.)Alrasheedy & Alaidarous, 2018:  ( االنتقادات والقيود على النظرة الكالسيكية الجديدة

أما الفكر الكينزي فقد اعتبر أن االدخار دالة في الدخل ال في سعر الفائدة، وأن الدخل هو الذي يحقق التوازن بين 
االدخــار واالستثمار، وأن هناك نوعين من املساواة بين االدخــار واالستثمار هما؛ املساواة التعريفية والتي تعني التساوي 
 للتوازن الكلي، واملساواة 

ً
بينهما عند كل مستوى من الدخل في نفس الفترة مساواة ضرورية وال يمكن تخلقها وليست شرطا

الوظيفية حيث تؤدي الزيادة في االستثمار إلى زيادات متتالية في الدخل بفعل املضاعف ومن ثم زيادات متتالية في االدخار، 
 
ً
وحيث تتال�سى هذه الزيادات يتساوى االدخار الكلي مع االستثمار الكلي. ولكن الزيادة في االدخار واالستثمار ركنا أساسيا

لضمان النمو االقتصادي بمعدالت متنامية أو مستقرة )عمران، 2016: 28، 29(.

أما العالقة بين االدخار املحلي واالستثمار املحلي، فقد تعرضت لها بعض الدراسات القياسية خاصة مع بداية تطبيق 
معادلة Feldstein- Horioka  التي توضح درجة اعتماد االستثمارات املحلية على االدخــارات املحلية لإلجابة على التساؤل 
القائل »ما هو حجم االستثمارات املحلية التي يتم تمويلها من خالل املدخرات املحلية؟« ومن ثم توضح درجة التكامل املالي 
للدولة مع العالم الخارجي ومدى اعتمادها على تدفقات رؤوس األموال األجنبية. وقد وجدت بعض الدراسات عالقة ارتباط 
مرتفعة بين معدل االستثمار املحلي واالدخار املحلي من جهة وحركية مرتفعة لرؤوس األموال األجنبية من جهة أخرى، وهو 
Feldstein-Horioka وتم تطبيق هذه املعادلة على االقتصاد املصري خالل فترة 1970-2012، واتضح أن  ما ُسمي بلغز 

االستثمارات املحلية في مصر تعتمد بدرجة كبيرة على املدخرات املحلية 80% )نجا، 2015: 7، 8(.

األدبيات االقتصادية حول العالقة بين التغير في االستثمار املحلي والناتج املحلي:

اهتم كثير من االقتصاديون الكالسيك بنظريات النمو وتوزيع الدخل بين األجور واألربــاح وقد كان لكل منهم أفكاره 
وآرائه الخاصة حول هذا املوضوع، ورغم هذا االختالف إال أن هناك اتفاق واضح على أن القوة الدافعة للنمو االقتصادي 
تتمثل في تقدم الفن اإلنتاجي وعملية تكوين رأس املال )االستثمار(، وأن تكوين رأس املال يعتمد على األربــاح، وأن التقدم 
التكنولوجي ال يتم إال من خالل تكوين رأس املال، وأن األرباح هي مصدر تكوين رأس املال، ومن ثم فإن التراكم الرأسمالي 

هو السبب الرئيس للنمو، وأن توسيع السوق عامل مساعد في توسع االقتصاد )ضيف، 2015: 20(.

أما بخصوص نظريات النمو في املدرسة الكينزية فيمكن التعبير عنها من خالل نموذج Harrod-Domar الذي يبحث 
فــي الــدخــل الــقــومــي، ويرتكز على أن االستثمار  فــي الــشــروط املطلوبة للحصول على النمو االقــتــصــادي السلس واملــســتــدام 
ضرورة ألي اقتصاد وأهمية االدخــار في زيادة االستثمار كمتطلبات لرأس املال وعالقتها بالنمو االقتصادي. ويفترض هذا 
النموذج وجود عالقة تربط بين الحجم الكلي لرصيد رأس املال وإجمالي الناتج الوطني )ضيف، 2015:  2(. ومن ثم فإن 
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هذا النموذج يعتمد على معامل رأس املال باعتباره العامل الحاسم للنمو االقتصادي، ويركز على إمكانية النمو املطرد من 
.)Karmakar, 2020( خالل تعديل العرض على الطلب على رأس املال

أمــا نــظــريــات النيوكالسيك فــي النمو والــعــالقــة بين االســتــثــمــار والــنــمــو االقــتــصــادي فمن أهمها نــمــوذج Solow الــذي 
يوضح أهمية االدخــار واالستثمار كمحدد أسا�سي لعملية التراكم الرأسمالي والنمو االقتصادي في املجتمع، أي أن النمو 
 عن زيادة 

ً
االقتصادي يتحدد من خالل رصيد رأس املال الذي يتراكم نتيجة الرتفاع معدالت االدخار واالستثمار به فضال

العمل كًما ونوًعا والتحسن في املستوى التقني في املجتمع، ومن ثم فإن زيادة االدخار واالستثمار سوف تؤدي إلى زيادة التراكم 
الرأسمالي في املجتمع مما يترتب عليه زيادة معدل النمو االقتصادي )معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي( )نجا، 2015: 7(.

حدود البحث

تركز هــذه الــدراســة على مــدى االنــحــراف فــي السلوك االستهالكي للمجتمع املــصــري عــن مستوى االستهالك الرشيد، 
وأثر ذلك على كل من معدالت التضخم والتنمية االقتصادية، ومن ثم فإن املتغير املستقل في هذه الدراسة هو التغير في 
الطلب االستهالكي للمجتمع املصري بما يفوق مستوى االستهالك الرشيد الذي يعبر عنه متوسط إنفاق الطبقة االجتماعية 
للمجتمع املصري الــذي اتخذه البحث معياًرا لتحديد مستوى االستهالك الرشيد. وقد تم التعبير عن املتغير التابع األول 

 لبيانات البنك الدولي.
ً
التضخم بمعامل التضخم األسعار التي يدفعها املستهلكون وفقا

ولقياس أثر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على التنمية االقتصادية تطلب األمر تقسيم الدراسة 
القياسية على مرحلتين:

أولهما دراســة العالقة بين معدالت االدخــار واالستثمار املحلي كنسبة إلــى الناتج املحلي اإلجمالي ومــن ثم تقدير أثر 
االنضباط في السلوك االستهالكي على االستثمار املحلي.

 عنه بإجمالي تكوين رأس املال الثابت نسبة إلى الناتج املحلي 
ً
والثانية دراسة العالقة بين معدل االستثمار املحلي معبرا

 لبيانات البنك الدولي، ومن ثم تقدير أثر االنضباط 
ً
اإلجمالي ومعدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي تقديرات سنوية وفقا

في السلوك االستهالكي على معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي.

منهج البحث
اعتمد البحث على منهج التحليل االستقرائي مع استخدام األسلوب الوصفي في وصف ظاهرة االنحراف في السلوك 
االستهالكي للمجتمع املصري واستقراء وتحليل نتائجها الحالية واملتوقعة، وكذلك آلية التحليل القيا�سي في تقدير حجم 
الظاهرة واآلثار السلبية لها واآلثار اإليجابية املتوقعة في حالة ضبط السلوك االستهالكي للمجتمع املصري في ضوء مستوى 

االستهالك الرشيد.

خطة البحث
تم تقسيم البحث إلى عدد من النقاط الرئيسية وذلك على النحو التالي:

: االنحراف في السلوك االستهالكي وكيفية الحكم عليه.- 
ً
أوال

: ضوابط االستهالك الرشيد )السلوك االستهالكي( في اإلسالم.- 
ً
ثانيا

: مظاهر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري.- 
ً
ثالثا

: قياس أثر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على معدالت التضخم.- 
ً
رابعا

: أثر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على التنمية االقتصادية.- 
ً
خامسا

: وسائل معالجة االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري.- 
ً
سادسا

خاتمة: النتائج والتوصيات.- 

هذا وسوف يتم دراسة وتحليل ذلك على النحو التالي:
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- االنحراف في السلوك االستهالكي وكيفية الحكم عليه:
ً
أوال

يستهدف البحث تحت هذا العنصر التعرف على ماهية االنحراف في السلوك االستهالكي، وكيفية الحكم على السلوك 
االستهالكي لشخص مــا أو ملجتمع مــا بأنه منحرف عــن السلوك االستهالكي األمــثــل ومستوى الــرشــد االقــتــصــادي، وهــذا ما 
يتطلب تحديد املعيار الذي سوف يتم على أساسه الحكم على السلوك االستهالكي لشخص ما أو ملجتمع ما بأنه منحرف أو 

غير منحرف، وهذا ما سوف يتم التعرف عليه من خالل ما يلي:

السلوك االستهالكي أ-  أن  السلوك االستهالكي  في  باالنحراف  البحث  يقصد  السلوك االستهالكي:  في  االنــحــراف  ماهية 
لشخص مــا أو ملجتمع مــا منحرف عــن السلوك األمــثــل ومستوى االستهالك الرشيد، مما يــؤدي إلــى ســوء تخصيص 

واستخدام املوارد االقتصادية املتاحة، وتبديد الثروات والحد من التراكم الرأسمالي.

كيفية الحكم على السلوك االستهالكي: يتطلب الحكم على السلوك االستهالكي ومدى اقترابه أو ابتعاده عن مستوى ب- 
االستهالك الرشيد تحديد املعيار الذي سوف يتم القياس عليه، وهو ما يتطلب استعراض وجهات النظر حول مسألة 

الرشد االقتصادي في النظم االقتصادية لتحديد املعيار الذي سوف يتم القياس عليه، وذلك على النحو التالي:

مفهوم الُرشد االقتصادي: 1-

الــُرشــد االقتصادي حــول معاني االستقامة والهداية والتوفيق في حفظ املــال ورعايته، وهــذا ما يمكن  يــدور مفهوم 
التعرف عليه من خالل ما يلي:

الُرشد لغة: يطلق على معاني؛ االستقامة، والهداية، وإصابة الحق والصواب، وكل ذلك نقيُض الغّيِ والضالل، قال 
وا َعْنَها 

ُ
ان

َ
ا َوك

َ
ُبوا ِبآَياِتن

َّ
ذ

َ
ُهْم ك نَّ

َ
ِلَك ِبأ

َٰ
 ۚ ذ

ً
وُه َسِبيال

ُ
ِخذ

َّ
ّيِ َيت

َ
غ

ْ
 َوِإن َيَرْوا َسِبيَل ال

ً
وُه َسِبيال

ُ
ِخذ

َّ
 َيت

َ
ِد ال

ْ
ش تعالى )َوِإن َيَرْوا َسِبيَل الرُّ

رشد الخلَق إلى 
َ
( )األعراف: من اآلية: 146(. ومنه الرشيد؛ وهو من صفات هللا تعالى واسم من أسماءه ومعناه الذي أ

َ
اِفِلين

َ
غ

داد من غير إشارة مشير  هم عليها. وقيل الرشيد: هو الذي تنساق تدابيُره إلى غاياتها على سنن السَّ
َّ
مصالحهم؛ أي هداهم ودل

ٍب فيه، والرشيد في صفات هللا 
ُّ
وال تسديد مسدد. )ابن منظور،  200( وقيل الرُّشد هو االستقامة على طريق الحّقِ مع تصل

ر. )البستاني، د.ت: 104( وبذلك فإن معنى الرُّشد في اللغة ال  تعالى الهادي إلى سواء الصراط، والذي َحُسن تقديُره فيما قدَّ
َيخرج عن معاني؛ االستقامة، والهدايِة، وإصابة الحق والصواب، وهو نقيض الغي والضالل.

مفهوم الُرشد اصطالًحا: يدور مفهوم الرشد في القرآن الكريم حول معانيه اللغوية سالفة الذكر، وقد ورد في القرآن 
الكريم على ستة أوجه هي:

﴾ )الــحــجــرات: مــن اآليــــة: 7( أي املــهــتــدون - 
َ

اِشــــُدون ــِئـــَك ُهـــُم الــــرَّ ـ
َ
ول

ُ
الــُرشــد: بمعنى الــهــدايــة؛ كــمــا فــي قــولــه تــعــالــى: ﴿أ

قون، ونحو ذلك في القرآن كثير.
َّ
واملوف

 وهو - 
ً
ا ُمْرِشًدا﴾ )الكهف: من اآلية: 17( أي موفقا ُه َوِليًّ

َ
ِجَد ل

َ
ْن ت

َ
ل

َ
الُرشد: بمعنى التوفيق؛ كما في قوله تعالى: ﴿ف

الذي أصاب الفالَح، واهتدى إلى السعادة.

 ومنفعة.- 
ً
 وخيرا

ً
ًدا﴾ )الكهف: من اآلية: 24( أي صوابا

َ
ا َرش

َ
َرَب ِمْن َهذ

ْ
ق

َ
الُرشد: بمعنى الصواب؛ كما في قوله تعالى: ﴿أِل

 في - 
ً
ــًدا﴾ )النساء: من اآليــة: 6( أي إصالحا

ْ
ْم ِمْنُهْم ُرش

ُ
ْست

َ
 آن

ْ
ــِإن

َ
الُرشد: بمعنى إصالح املال؛ كما في قوله تعالى: ﴿ف

 ألموالهم.
ً
دينهم، وحفظا

 فيه - 
ً
ْم َرُجٌل َرِشيٌد﴾ )هود: من اآلية: 78( أي عاقال

ُ
ك

ْ
ْيَس ِمن

َ
ل

َ
الُرشد: بمعنى العقل في الدين؛ كما في قوله تعالى: ﴿أ

 عليه السالم ويترك ما ينهاه عنه.
ٌ
خير َيقبل ما يأمر به لوط

 - 
ً
ًدا﴾ )الكهف: من اآلية:10( أي مخرجا

َ
ا َرش

َ
ْمِرن

َ
ا ِمْن أ

َ
ن

َ
ْئ ل الُرشد: بمعنى املخرج والعاقبة؛ كما في قوله تعالى: ﴿َوَهّيِ

.
ً
واجعل عاقبتنا رشدا

 
َ
هذا وقد اختلف الفقهاء في ماهية الرُّشد وإن كان هناك قاسم مشترك بينهم يتمثل في أن الراشد هو: من يملك القدرة
على حفظ املال وتنميِته، وحسن استثماره والقيام به، بعيًدا عن اإلسراف أو التبذير أو الضياع. وقد اختلف الفقهاء في 

حقيقِته وضابطه على قولين هما:

الرأي األول: قول املالكية والحنفية والحنابلة؛ أن الرُّشد هو الصالح في املال فقط وبذلك فإن رشد الغالم هو - 
ه على إصالح املال وإنمائه وعدم تبذيره، دون أن يراعى فيه عدالة أو ِفسق في الدين )حماد، 2008: 0 2(، وعلى 

ُ
قدرت
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شَد بقوله: هو تثمير املال وإصالحه )منظمة املؤتمر اإلسالمي، د. ت: 732(.  ذلك عرَّف اإلماُم مالك رحمه هللا الرُّ
فه أبو حنيفة بقوله هو: إصالح املال وصونه عن املعا�سي. والرُّشد عند الحنابلة هو: الصالح في املال، فإذا  وعرَّ
ه في املعا�سي؛ كشراء الخمر أو آالت اللهو فهو غيُر رشيد، وإن كان فسُقه لغير ذلك 

َ
ثبت أن الفاسق ُينفق مال

كالكذب، ومنع الزكاة مع حفظه ملاله ُدفع إليه ماله ولم ُينزع منه.

م املاُل إال ملن كان - 
ّ
، وعلى ذلك ال َيسل

ً
الرأي الثاني: قول الشافعية؛ وهو أن الرُّشد يشمل صالح الدين واملال معا

 ملاله غير فاسق في دينه. ألن الفاسق غير رشيد، وألن إفساده لدينه يمنع الثقة به في حفظ ماله، كما يمنع 
ً
مصلحا

قبول شهادته، وثبوت الوالية له على غيره، وإن لم يعرف منه كذب وال تبذير )املقد�سي، 1968: 50 (.

اَح 
َ
ك ِ

ّ
وا الن

ُ
غ

َ
ا َبل

َ
ى ِإذ اَمى َحتَّ

َ
َيت

ْ
وا ال

ُ
ل

َ
اْبت هم في تفسير قوله تعالى: ﴿َو

ُ
وسبب اختالف الفقهاء في حقيقة الرُّشد هو اختالف

 في سياق 
ٌ
ـــًدا﴾ نكرة

ْ
ــُهــْم﴾ )النساء: من اآليــة: 6(، حيث أتــى قوله تعالى: ﴿ُرش

َ
ْمــَوال

َ
ْيِهْم أ

َ
ِإل ــُعــوا 

َ
ــاْدف

َ
ـــًدا ف

ْ
ْم ِمْنُهْم ُرش

ُ
ْست

َ
 آن

ْ
ــِإن

َ
ف

رط، والنكرة من االسم املخصوص في أصل الوضع؛ ألن املقصود به تسمية فرد من األفراد، والنكرة ال تعم على األخالق  الشَّ
 
ً
عند الحنفية، وتعم عند الشافعية. وبناًء على ذلك يكون الرُّشد املذكور في اآلية عند الحنفية واملالكية ومن معهم خاصا

. وقد نوقش القول إن الفاسق غير رشيد، 
ً
 فيشمل صالح الدين واملال معا

ً
بصالح املال فقط، ويكون عند الشافعية عاما

بأنه غير رشيد في دينه، أمــا في ماله وحفظه فهو رشيد، ثم هو منتقض بالكافر، فإنه غير رشيد وال يحجر عليه لذلك، 
 
ً
وكذلك لو طرأ الفسق على املسلم بعد دفع ماله إليه لم يزل رشــده، ولم يحجر عليه من أجله، ولو كانت العدالة شرطا

في الرشد لزال بزوالها كحفظ املال، وال يلزم من منع قبول القول منع دفع ماله إليه، فإن من يعرف بكثرة الغلط والغفلة 
والنسيان أو من يأكل في السوق ويمد رجليه في مجامع الناس .. وأشباه ذلك، ال تقبل شهادتهم وتدفع إليهم أموالهم. 

وبذلك فإن الفاسق إن كان ينفق ماله في املعا�سي كشراء الخمر، وآالت اللهو، أو يتوصل به إلى الفساد، فهو غير 
رشــيــد؛ لتبذيره ملــالــه، وتضييعه إيــاه فــي غير فــائــدة. وإن كــان فسقه لغير ذلــك كالكذب، ومنع الــزكــاة، وإضــاعــة الــصــالة مع 
حفظه ملاله دفع ماله إليه؛ ألن املقصود بالحجر حفظ املال وماله محفوظ بدون الحجر، ولذلك لو طرأ الفسق بعد دفع 

ماله إليه لم ينزع منه )املقد�سي، 1968: 50 ، 51 (.

الرشد االقتصادي في الفكر الوضعي: 2-

فات  حليل االقتصادي؛ فهو يمتدُّ ليشمل تصرُّ مات الرئيسة في التَّ
ّ
سل

ُ
ُيعد افتراض الرُّشد في االقتصاد الوضعي من امل

املستهلك، وتصرفات املنتج، وتصرفات الحكومة االقتصادية، وتصرفات مالكي عناصر اإلنتاج، ويمكن النظر إلى الرشد في 
الفكر االقتصادي الوضعي من زاويتين هما: )الصغير، د. ت:  16(. 

 لبناء منطقي معين.- 
ً
التركيز على الطريق أو املنهج املتبع لتحقيق الرشد: ومن ثم فإن الرشد يعني؛ اختيار ال�سيء تبعا

ــاة مــن تحقيق الــرشــد: ومــن ثــم فــإن الــرشــد يعني؛ اختيار الــ�ســيء لغرض - 
َّ

التركيز على الــهــدف أو النتيجة املــتــوخ
ن. تحقيق هدٍف معيَّ

الطريق الصحيح  أن يختار  ؛ أي 
ً
مــعــا األمــريــن  بين  يتحقق عندما يجمع  الرشيد  للمستهلك  بالنسبة  األمــثــل  والــوضــع 

م فإنَّ استهداف الفْرد 
َ
للوصول إلى الهدف املنشود، ويحسن اختيار الوسائل الكفيلة لتحقيق األهــداف املنشودة. ومن ث

 الرشد )الرماني، 2001:  2(.
َ
ل قائم على املوازنة واملفاضلة في مجال االستهالك ُيكِسبه صفة أق�سى منفعة بأسلوب متعّقِ

 من 
ً
 معينا

ً
وبذلك فإن افتراض الرشد االقتصادي بالنسبة للمستهلك في الفكر االقتصادي الوضعي يركز على أن له هدفا

استهالك السلع والخدمات، وهو تحقيق أق�سى فائدة أو منفعة ممكنة؛ حيث يكون بإمكان املستهلك تقويم الفائدة والضرر 
 إذا استطاع 

ً
من السلعة، ثم اختيار الوسيلة املناسبة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف. ويكون املستهلك في الفكر الوضعي رشيدا

تحقيق أق�سى قدر من حاجاته بدخله املحدود، وذلك وفق أسلوب عقالني يضمن له الحصول على أق�سى منفعة ممكنة بغض 
التي يسلكها املستهلك  الوسائل والسبل  آثارها االجتماعية واالقتصادية واألخالقية، وعن  املنفعة، وعن  النظر عن مضمون 

للوصول إلى هذه املنفعة، حيث ينظر الفكر الوضعي إلى الكون والحياة نظرة مادية خالصة )غانم،  198: 16(.

د طبيعَتها العقُل املـــادي، وال يأخذ في  يــحــّدِ ق بتحصيل أقــ�ســى منفعة  فــي الفكر الوضعي يتحقَّ والــرشــد االقــتــصــادي 
التي يسلكها املستهلك  الوسائل  للفرد واملجتمع، وال طبيعة  الحقيقية  املنفعة وآثــارهــا على املصلحة  االعتبار طبيعة هــذه 
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لتحقيق هذه املنفعة، حيث أن االقتصاد الرأسمالي ال يضع من الضوابط ما يحقق هذا الرشد في الوسائل والهدف الذي 
د سلوك املستهلك أو املنتج في اندفاعه نحو تحقيق املنفعة  اه املستهلك من سلوكه، بل يتحدث عن القيود التي تقّيِ يتوخَّ
القصوى، كأسعار السلع والخدمات والــدخــل املــتــاح. كما أنــه ال يميز بين اختيار الفرد الــذي تعبر عنه دالــة املنفعة وبين 

مصلحته الحقيقية، بل يفترض تطابق االختيار مع املصلحة )الرماني، 2001:  2، 24(.

 عن 
ً
وبذلك فإن الرشد في االقتصاد الوضعي يفتقد إلى الضوابط في الوسائِل واألهداف، مما يجعل مفهوَمه قاصرا

تحقيق الرشد الحقيقي، وال يفي بالغرض الذي وضع من أجله وهو تحليل املعطيات االقتصادية على أساسه ووفق منهجه.

الرشد االقتصادي في اإلسالم:  -

يتفق االقتصاد اإلسالمي مع الفكر الوضعي في إقراره للمبدأ االقتصادي وأسلوب وطريقة السلوك، حيث أنه يو�سي 
املباحة  املنافع  إلــى أق�سى منفعة ممكنة بشرط أن تكون من  للوصول  الدقيقة  املفاضلة واملــوازنــة  املسلم بسلوك طريق 
. إال أن اإلسالم ال َيْقِصر مفهوم الرشد على الطبيعة املادية للسلع ودرجة إشباعها، بل يمتد 

ً
 وعقال

ً
املقصودة عادة وعرفا

ليشمل طبيعة الوسيلة واملنفعة التي يسعى املستهلك إلى تحقيقها، والهدف املنشود من استهالك هذه املنافع، ويدخل كل 
ذلك ضمن مقومات الرشد االقتصادي في االقتصاد اإلسالمي )الرماني، 2001: 48(.

فاستهداف أق�سى منفعة ممكنة عن طريق إشباع الحاجات وفق أسلوب عقالني ال يكفي لتحقيق الرشد االقتصادي 
في التصور اإلســالمــي، خاصة إذا كانت املنفعة املتوخاة أو الوسيلة املتبعة ال تتفق مع أحكام ومقاصد الشريعة اإلسالمية 
)الصغير، د. ت: 166(. والرشد االقتصادي في التصور اإلسالمي ال يقتصر مفهومه على تحقيق أق�سى منفعة دنيوية فقط، حيث 
يمتد األفق الزمني لسلوك املستهلك إلى الحياة الدنيا واآلخرة، ويمزج بين نجاح اإلنسان في الدنيا واآلخرة )البوطي، د. ت: 45(. 

فالسلوك االقتصادي الرشيد مقوم أسا�سي من مقومات سعادة اإلنسان في الدنيا واألخرة )دنيا، 2007: 15(.

 يجعل املستهلك يتجاوز 
ً
وقد قدم االقتصاد اإلسالمي لكل من الُبعد الزمني لسلوك املستهلك والحرية واملنفعة مفهوما

بسلوكه منطقة الضرر ويجعله يرتفع بسلوكه إلى مستويات من الرشد التطوعي، ومن ثم فهو ال يقتصر في إنفاق دخله 
على منافعه املشروعة فقط، بل يتجاوز ذلك ليصل إلى مصالح املجتمع واألمة اإلسالمية وحاجاتها )الرماني، 2001: 48(.

وبذلك فإن الرشد االقتصادي في اإلسالم؛ يعني حصول املستهلك للسلع والخدمات على منفعة مشروعة، وفق طريقة 
ب عليها نفع في الدنيا وأجــر في اآلخــرة )الصغير، د. ت: 167(. كما يعني السلوك الرشيد للمستهلك املسلم أن  مباحة، يترتَّ
يتصرف بعقالنية وحكمة في إشباع حاجاته األساسية، وفق ما شرعه هللا تعالى من أحكام. ومن ثم فإن استهداف املستهلك 
للتوازن والتوسط واالعتدال في االستهالك هو من الرشد االقتصادي، والتوازن ينفي االنطالق نحو الحد األق�سى لإلشباع، 
كما ينفي السقوط إلى الحد األدنى، والوفاء األمثل الحتياجات املستهلكين الذي هو بلوغ حد التوازن؛ ألن تجاوز هذا الحد 

أو عدم بلوغه يسفر عن االختالل، وليس ذلك من الرشد االقتصادي في �سيء.

 واقــعــة؛ إذ أن الــفــرد املسلم رشيد بطبعه يؤمن بــاهلل ورســولــه ملسو هيلع هللا ىلص، 
ً
والــرشــد االقــتــصــادي فــي أحــكــام اإلســـالم حقيقية

ويعيش أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع مجاالت حياته خاصة االقتصادية منها، فال يتصرف وال يتدبر أمــوره إال على 
نحو ير�سي هللا عز وجل.

أهمية الرشد االقتصادي في حياة املستهلك: 4-

يتحقق الرشد االقتصادي في سلوك املستهلك بحسن تصرفه في نفقاته، بحيث يدبرها باعتدال ووسطية لتحقيق 
 عــن اإلســــراف والــتــبــذيــر والــتــقــتــيــر. ويــفــتــرض أن املستهلك الــرشــيــد يعرف 

ً
أعــلــى درجــــات اإلشــبــاع لــحــاجــاتــه اإلنــســانــيــة بــعــيــدا

مصالحه ويوازن بينها وهو أدرى من غيره في توجيه سلوكه االستهالكي بما يحقق له أق�سى منفعة ممكنة، ويدرأ عنه الضرر 
واملفاسد، وتكمن أهمية الرشد االقتصادي في حياة املستهلك في النقاط التالية:

الرشد االقتصادي للمستهلك يحميه من نفسه ويضبط تصرفاته االقتصادية فيلبي حاجاته، وحاجات من يعول - 
 عن اإلسراف والتبذير والتقتير، ويضبط إنفاقه االستهالكي وفق سلم أولويات محدد دون إفراٍط 

ً
باعتدال بعيدا

أو تفريط )أونيس وعكوش، 2017: 9(، )الصغير، د. ت: 172(.
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الــرشــد االقــتــصــادي يحافظ على أمـــوال املستهلك مــن اإلســــراف والــتــبــذيــر مما يعمل على زيـــادة تعبئة املــدخــرات - 
املــوارد  إلــى تبديد  يــؤدي غياب الرشد االقتصادي  بينما   .)85  ،84 :2008 واالستثمارات داخــل املجتمع )ميدني، 

االقتصادية وسوء استخدام املوارد االقتصادية املتاحة للفرد واملجتمع.

أن غياب الرشد االقتصادي يضعف من قدرة االقتصاديين على تحليل الظواهر واملشكالت االقتصادية ووضع - 
حلول عملية لها.

أن غياب الرشد االقتصادي يحد من فرص نجاح السياسات والنظريات االقتصادية املعاصرة وقدرتها على حل - 
 بالدرجة التي 

ً
املشكالت االقتصادية التي تواجه العالم اليوم؛ حيث أن الفرد واملجتمع االقتصادي ليس رشيدا

تفترضها النظريات والتحليالت االقتصادية )أونيس وعكوش، 2017: 8، 9(.

يستنتج من ذلــك أن مفهوم الرشد في االقتصاد اإلســالمــي أعــم وأشمل منه في الفكر الوضعي، كما أنــه يمتلك من 
 
ً
 في الدراسات االقتصادية، ومعيارا

ً
 وتوقعا

ً
الضوابط واألحكام التي تجعل من تحديد مستوى االستهالك الرشيد أكثر تصورا

أنسب للتعرف على مدى االنضباط أو االنحراف في السلوك االستهالكي، وهذا ما يدفع البحث نحو مزيد من التعرف على 
ضوابط االستهالك في االقتصاد اإلسالمي. 

ثانًيا - ضوابط االستهالك الرشيد )السلوك االستهالكي( في اإلسالم

ملا كان النشاط االستهالكي مجال واسع متعدد الجوانب والتأثيرات االقتصادية، فإن تحديد مدى انحراف السلوك 
 ألن مفهوم الرشد 

ً
االستهالكي ملجتمع ما يتطلب التحديد الدقيق لجوانب االستهالك ومستوى االستهالك الرشيد، ونظرا

 
ً
، إضافة إلى كونه متوافقا

ً
، ويمتلك من الضوابط والتوجيهات التي تجعله أكثر وضوحا

ً
االقتصادي في اإلسالم أكثر شموال

 لقياس مدى انحراف 
ً
مع الثقافة الدينية للمجتمع املصري، اتجه البحث إلى اتخاذ الرشد االقتصادي في اإلســالم معيارا

السلوك االستهالكي للمجتمع املصري واآلثار االقتصادية له، وهذا ما يتطلب التعرف على ضوابط السلوك االستهالكي في 
اإلسالم ومستوى االستهالك الرشيد الذي يتحدد في ضوء هذه الضوابط. 

هذا وينطلق السلوك االستهالكي في اإلسالم من مبدأ االستخالف في األرض وأن املال مال هللا ونحن مستخلفون فيه، 
لذلك فيد املسلم على ماله ليست مطلقة ليتصرف فيه كيف يشاء، وإنما يجب عليه االلتزام باألوامر الشرعية والتوجيهات 
ى يسأَل عن خمٍس: عن عمِرِه فيَم أفناُه، وعن شباِبِه  ِه حتَّ  تزوُل قَدُم ابِن آدَم يوَم القيامِة من عنِد رّبِ

َ
النبوية، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص )ال

ُه، وماذا عمَل فيما عِلَم( )األلباني، 1408ه: 2416، بسند صحيح( وهو في 
َ

ُه، وعن ماِلِه من أيَن اكتسَبُه وفيَم أنفق
َ
فيما أبال

 من خالل ولي األمر، والسلطة التشريعية في البالد، 
ً
 مسئولية دينية فقط، وإنما مسئولية دنيوية أيضا

ً
ذلك ليس مسئوال

 
ً
 استهالكيا

ً
الذين إن قصروا في ذلك يعدوا مخالفين من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية، وبذلك فإن املسلم إن اتخذ سلوكا

يخالف ضوابط السلوك االستهالكي في اإلســالم يجب على ولــي األمــر اتخاذ اإلجـــراءات والتدابير التي تكفل عــودة السلوك 
االســتــهــالكــي لــأفــراد واملجتمع إلــى الــســلــوك الــقــويــم، ســـواء بــإقــامــة الــحــدود الشرعية على اســتــهــالك املــحــرمــات كــالــخــمــور، أو 
أو استهالك السلع غير املرغوب فيها كفرض  التفاخري  لتقويم االنحراف نحو االستهالك  التعزيرية  باستخدام الضرائب 
ضريبة على استهالك السجائر، أو غير ذلــك مــن اإلجــــراءات والــســيــاســات الكفيلة بتحقيق ذلـــك. ويمكن اســتــعــراض أهم 

ضوابط السلوك االستهالكي في اإلسالم فيما يلي:

الوسطية واالعتدال في السلوك االستهالكيأ- 

والحياة  للنفس  البانية  النافعة  والسلع  الطيبات  نحو  وللمجتمع  للفرد  االستهالكي  السلوك  اتــجــاه  اإلســـالم  يضبط 
ُه 

َ
َيِجُدون ــِذي 

َّ
ال ـــيَّ  ّمِ

ُ ْ
ِبيَّ األ ُســوَل النَّ الــرَّ ِبُعوَن 

َّ
َيت ــِذيــَن 

َّ
اإلنسانية ويحرم استهالك السلع الضارة أو اإلنفاق عليها قال تعالى: ﴿ال

 
َ

ــَبــاِئــث
َ

ــخ
ْ

ــْيــِهــُم ال
َ
ُم َعــل ــَبــاِت َوُيـــَحـــّرِ ــّيِ

َّ
ــُهــُم الــط

َ
ــِر َوُيــِحــلُّ ل

َ
ــنــك

ُ ْ
ــْعــُروِف َوَيــْنــَهــاُهــْم َعــِن امل

َ ْ
ُمــُرُهــم ِبــامل

ْ
نــِجــيــِل َيــأ ِ

ْ
ـــْوَراِة َواإل ــُتــوًبــا ِعــنــَدُهــْم ِفــي الـــتَّ

ْ
َمــك

 
ً
ــة

َ
ــول

ُ
ــل

ْ
ــَدَك َمــغ ــ ــْجــَعــْل َيـ

َ
 ت

َ
ــِهــْم﴾ )األعــــــراف: مــن اآليــــة: 157( وقــولــه تــعــالــي: ﴿َوال ــْي

َ
ـــْت َعــل

َ
ـــان

َ
ـــِتـــي ك

َّ
َل ال

َ
ــــــــال

ْ
غ

َ ْ
ــَرُهــــْم َواأل ــُهــْم ِإْصــ ــُع َعــْن ــَضـ َوَيـ

 فــي صــفــات عــبــاد الرحمن 
ً
ـــْحـــُســـوًرا﴾ )اإلســـــراء: اآليــــة: 29( وقـــال أيــضــا ــوًمــا مَّ

ُ
ــَتــْقــُعــَد َمــل

َ
ــَبــْســِط ف

ْ
ـــلَّ ال

ُ
ــَهــا ك

ْ
ــْبــُســط

َ
 ت

َ
ــــٰى ُعــُنــِقــَك َوال

َ
ِإل

َواًما﴾ )الفرقان: اآلية: 67(، واإلسالم يضبط السلوك االستهالكي 
َ
ِلَك ق

َٰ
اَن َبْيَن ذ

َ
ُروا َوك

ُ
ْم َيْقت

َ
وا َول

ُ
ْم ُيْسِرف

َ
نَفُقوا ل

َ
ا أ

َ
ِذيَن ِإذ

َّ
﴿َوال

للفرد واملجتمع بضوابط عديدة من أهمها إيجاب االستهالك إلى الحد الــذي يشبع احتياجات الفرد ومن يعول من أفراد 
أسرته في ضوء متوسط استهالك الطبقة االجتماعية.



االنحراف في السلوك االستهالكي وأثره على معدالت التضخم والتنمية االقتصادية ...

254

النهي عن اإلسراف والتبذير والتقتير وسوء التدبيرب- 
 واإلسراف؛ هو زيادة اإلنفاق على ما هو مباح من السلع والخدمات على أن يحدد مستوي 

ً
 أو عاما

ً
 خاصا

ً
سواء كان إنفاقا

ْم ِعنَد 
ُ

َتك
َ
وا ِزين

ُ
ذ

ُ
اإلنفاق في ضوء املتوسط العام ملستوى الطبقة االجتماعية، وحكمه عدم الجواز لقوله تعالى: ﴿َيا َبِني آَدَم خ

ْسِرِفيَن﴾ )األعــراف: اآلية: 1 ( كما أن اإلسراف غير جائز ولو على أوجه 
ُ ْ
 ُيِحبُّ امل

َ
ُه ال وا ۚ ِإنَّ

ُ
ْسِرف

ُ
 ت

َ
َرُبوا َوال

ْ
وا َواش

ُ
ل

ُ
ّلِ َمْسِجٍد َوك

ُ
ك

َعْفَو﴾ )البقرة: من اآليــة: 219( 
ْ
ِل ال

ُ
ا ُينِفُقوَن ق

َ
َك َمــاذ

َ
ون

ُ
ل

َ
 أخر في قوله تعالى: ﴿َوَيْسأ

ً
البر والخير التي وضع لها اإلســالم ضابطا

 عن حد كفاية اإلنسان في نفقة نفسه وعياله، واملعنى أن الناس ملا علموا أن 
ً
وأصل العفو في اللغة الزيادة مما يكون فاضال

هللا ورسوله يحضان على اإلنفاق في سبيل هللا، ويدالن على عظيم ثوابه، سألوا عن مقدار ما كلفوا به أي هذا اإلنفاق، هل هو 
كل املال أو بعضه؟ فأعلمهم هللا تعالى أنه »العفو” أي فضل أموالهم. )يوسف، 2010: 18، 19( ويتسع مفهوم العفو ليشمل 
ِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص  ا َمَع النَّ نَّ

ُ
 ألمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فيما ورد عن أبي سعيد الخدري قال: ك

ً
مشاركة املسلم اآلخرين في فضل منافع أمواله، تحقيقا

ى 
َ

َيُعْد ِبِه َعل
ْ
ل

َ
ْهٍر ف

َ
ْضٌل ِمْن ظ

َ
اَن ِعْنَدُه ف

َ
، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )َمْن ك

ً
َها َيِميًنا َوِشَماال

ُ
َجَعَل َيْصِرف

َ
ٍة ف

َ
ى َراِحل

َ
 َجاَء َرُجٌل َعل

ْ
ِفي َسَفٍر ِإذ

ُه( حتى ذكر أصناف األموال حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا 
َ
ى َمْن ال َزاَد ل

َ
َيُعْد ِبِه َعل

ْ
ل

َ
ْضٌل ِمْن َزاٍد ف

َ
اَن ِعْنَدُه ف

َ
ُه، َوَمْن ك

َ
ْهَر ل

َ
َمْن ال ظ

في فضل عنده )البيهقي، 1988: 267(، )األلباني، 1409ه: 17788، بسند صحيح(. وما ورد عن ركب املصري، قال: قال رسول 
ّلِ 

ُّ
ْهَل الذ

َ
ْيِر َمْعِصَيٍة، َوَرِحَم أ

َ
َفَق َماال َجَمَعُه ِفي غ

ْ
ن

َ
َنٍة، َوأ

َ
ْيِر َمْسك

َ
ْفِسِه ِمْن غ

َ
لَّ ِفي ن

َ
َصٍة، َوذ

َ
ْيِر َمْنق

َ
َواَضَع ِمْن غ

َ
ْن ت

َ
وَبى مِل

ُ
 ملسو هيلع هللا ىلص: »ط

َّ
للا

ُرَمْت َعالِنَيُتُه، َوُعِزَل َعِن 
َ

ُه، َوك
ُ
َحْت ِسيَرت

َ
ْسُبُه، َوَصل

َ
اَب ك

َ
ْفِسِه، َوط

َ
لَّ ِفي ن

َ
ْن ذ

َ
وَبى مِل

ُ
َمِة، ط

ْ
ِحك

ْ
ِفْقِه َوال

ْ
ْهَل ال

َ
 أ

َ
ط

َ
ال

َ
َنِة، َوخ

َ
ْسك

َ ْ
َوامل

ْوِلِه«.)البيهقي،  200: 75( )1( ويتسع مفهوم 
َ
َفْضَل ِمْن ق

ْ
ْمَسَك ال

َ
َفْضَل ِمْن َماِلِه، َوأ

ْ
َفَق ال

ْ
ن

َ
ِمِه، َوأ

ْ
ْن َعِمَل ِبِعل

َ
وَبى مِل

ُ
ُه، ط رُّ

َ
اِس ش النَّ

العفو في رأي البعض ليشمل املال والجهد البشري الذي يستهدف بناء املجتمع وتمويل تنميته خاصة في املجتمعات التي تمتلك 
 من القوة العاملة وال تمتلك األموال الالزمة لتحقيق التنمية )يوسف، 2010: 18، 21(.

ً
 كبيرا

ً
قدرا

ِئَك ُهُم 
َٰ
ول

ُ
أ

َ
ْفِسِه ف

َ
حَّ ن

ُ
ۚ َوَمــن ُيــوَق ش  

ٌ
َصاَصة

َ
ــاَن ِبِهْم خ

َ
ــْو ك

َ
نُفِسِهْم َول

َ
ٰى أ

َ
أما عن مبدأ اإليثار في قوله تعالى ﴿َوُيــْؤِثــُروَن َعل

ْفِلُحوَن﴾ )الحشر: من اآليــة: 9( فيمكن تصنيفه على أنه إجــراء طارئ ملواجهة حاالت معينة، وهي التي تعجز فيها موارد 
ُ ْ
امل

املجتمع عن تحقيق حد الكفاية املعيشية لجميع املواطنين كحاالت الهجرة الجماعية والجفاف والقحط واملجاعات، ففي 
 بإنفاق العفو فقط فيما يفوق تمام كفايته، وإنما مطالب باإليثار على نفسه والتنازل 

ً
هذه الحاالت ال يكون املسلم مطالبا

عن جزء من تمام كفايته محافظة على حياة غيره من أعضاء املجتمع.

ُه  ــُقــْرَبــٰى َحقَّ
ْ
ال ا 

َ
 لقوله تعالى ﴿َوآِت ذ

ً
أمــا التبذير؛ فهو اإلنــفــاق على السلع املحرمة وحكمه عــدم الــجــواز ولــو كــان قليال

ُفوًرا﴾ )اإلسراء: اآلية: 26، 
َ

ِه ك اُن ِلَرّبِ
َ
ْيط اَن الشَّ

َ
َياِطيِن ۖ  َوك َواَن الشَّ

ْ
وا ِإخ

ُ
ان

َ
ِريَن ك ِ

ّ
َبذ

ُ ْ
ْبِذيًرا * ِإنَّ امل

َ
ْر ت ِ

ّ
َبذ

ُ
 ت

َ
ِبيِل َوال ْسِكيَن َواْبَن السَّ ِ

ْ
َوامل

27( وهذا ما يدخل فيه اإلنفاق على الخمور ولحم الخنزير والسجائر وسائر املواد املخدرة وغيرها من السلع الضارة التي يكون 
في استهالكها دمار للحياة اإلنسانية وليس بناًء لها، وكذلك الخدمات املحرمة. واإلسالم ينهي عن التبذير سواء كان بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة كالتصدق وإعطاء املال للمبذر الذي تعلم أنه سينفقه على املحرمات ومعصية هللا تعالى، وهذا ما يدل 
ْبِذيًرا﴾ بعد األمر باإلنفاق والتصدق على ذي القربى واملساكين وأبناء السبيل، 

َ
ْر ت ِ

ّ
َبذ

ُ
 ت

َ
عليه تعقيب اآلية األولى بقوله تعالى ﴿َوال

وقد كان التقدير أن يختتم اآلية بالحديث عن الظلم وعاقبة الظاملين بعد األمر بإعطاء كل ذي حق حقه )حق هذه الفئات 
في امليراث والصدقات( للداللة على عدم جواز إعطاء املبذرين من هذه الفئات من الصدقة إن ُعِلَم أنهم سوف ينفقون هذه 
األموال على املحرمات. كما أن اآلية لم تشمل اإلنفاق على الفقراء ألن الفقير ليس له دخل أو مال لينفقه على املحرمات من 
اِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم 

َ
ك

َ
ْم ف

ُ
ك

ُ
ْيَمان

َ
ْت أ

َ
ك

َ
ا َمل ِكَتاَب ِممَّ

ْ
وَن ال

ُ
ِذيَن َيْبَتغ

َّ
األساس،)2( لذلك لم تشمله اآلية. كذلك األمر في قوله تعالى ﴿َوال

)1( ملحوظة؛ ضعفه بن حجر وكثير من املحدثين، وقال إنه من كالم الحسن البصري.

ِذيــَن 
َّ
ال ــَراِء 

َ
ُفق

ْ
﴿ِلل تعالــى  قــال  عمــل،  أو  للدخــل  مصــدر  أو  مــال  مــن   

ً
شــيئا يمتلــك  ال  الــذي  الشــخص  هــو  الفقيــر؛  أن  واملســكين:  الفقيــر  بيــن  الفــرق   )2(

َوَمــا   ۗ ــا 
ً
َحاف

ْ
ِإل ــاَس  النَّ وَن 

ُ
ل

َ
َيْســأ  

َ
ِبِســيَماُهْم  ال ُهــم 

ُ
ْعِرف

َ
ت ــِف  َعفُّ التَّ ِمــَن  ِنَيــاَء 

ْ
غ

َ
أ َجاِهــُل 

ْ
ال َيْحَســُبُهُم  ْرِض 

َ ْ
األ ِفــي  َضْرًبــا  َيْســَتِطيُعوَن   

َ
ِ  ال

َّ
للا َســِبيِل  ِفــي  ْحِصــُروا 

ُ
أ

يكفيــه  ال  ولكنــه  عمــل  أو  للدخــل  مصــدر  أو  املــال  مــن   
ً
شــيئا يمتلــك  فهــو  املســكين؛  أمــا   .)273 اآليــة:  )البقــرة:  َعِليــٌم﴾  ِبــِه   َ َّ

للا ــِإنَّ 
َ
ف ْيــٍر 

َ
خ ِمــْن  نِفُقــوا 

ُ
ت

ــا  مَّ
َ
﴿أ تعالــى  قولــه  بدليــل  االجتماعيــة،  الطبقــة  متوســط  ضــوء  فــي  املجتمــع  ألعضــاء  الشــريعة  أقرتهــا  التــي  املعيشــية  الكفايــة  حــد  إلــى  بــه  ليصــل 

تعالــى  قولــه  كذلــك   ،)79 اآليــة:  )الكهــف:  ْصًبــا﴾ 
َ
غ َســِفيَنٍة  لَّ 

ُ
ك  

ُ
ــذ

ُ
خ

ْ
َيأ ِلــٌك  مَّ َوَراَءُهــم  اَن 

َ
َوك ِعيَبَهــا 

َ
أ ْن 

َ
أ َردتُّ 

َ
ــأ

َ
ف َبْحــِر 

ْ
ال ِفــي  ــوَن 

ُ
َيْعَمل َســاِكيَن 

َ
مِل ــْت 

َ
ان

َ
ك

َ
ف  

ُ
ــِفيَنة السَّ

ــن �َســْيٍء  ِنْمُتــم ّمِ
َ
َمــا غ نَّ

َ
ُمــوا أ

َ
ــا﴾ )النســاء: 8(، وقولــه تعالــى ﴿َواْعل

ً
ْعُروف  مَّ

ً
ــْوال

َ
ُهــْم  ق

َ
ــوا ل

ُ
ول

ُ
ْنــُه َوق وُهــم ّمِ

ُ
اْرُزق

َ
َســاِكيُن ف

َ ْ
َيَتاَمــىٰ َوامل

ْ
ُقْرَبــىٰ َوال

ْ
ــو ال

ُ
ول

ُ
 أ

َ
ِقْســَمة

ْ
ا َحَضــَر ال

َ
﴿َوِإذ

َجْمَعــاِن ۗ 
ْ

ــى ال
َ

َتق
ْ
ــاِن َيــْوَم ال

َ
ُفْرق

ْ
ــا َيــْوَم ال

َ
ــىٰ َعْبِدن

َ
َنــا َعل

ْ
نَزل

َ
ِ َوَمــا أ

َّ
نُتــْم آَمنُتــم ِبــالل

ُ
ــِبيِل ِإن ك َســاِكيِن َواْبــِن السَّ

َ ْ
َيَتاَمــىٰ َوامل

ْ
ُقْرَبــىٰ َوال

ْ
ُســوِل َوِلــِذي ال ُمَســُه َوِللرَّ

ُ
ِ خ

َّ
نَّ لِل

َ
ــأ

َ
ف

ِديــٌر﴾ )األنفــال: 41( حيــث لــم تذكــر اآليــات فئــة الفقــراء رغــم أنهــم مســتحقين وذلــك أن الفقيــر الــذي يحصــل علــى �ســيء مــن التركــة أو 
َ
ّلِ �َســْيٍء ق

ُ
ــىٰ ك

َ
ُ َعل َّ

َوللا
 لــه وإن قــل، ومــن ثــم فإنــه يخــرج مــن فئــة الفقــراء ليدخــل فــي زمــرة املســاكين طاملــا أن مــا حصــل عليــه ال يكفــي بلوغــه حــد الكفايــة املعيشــية.

ً
الغنيمــة يعــد مالــكا
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ْم﴾ )النور: من اآلية:   ( فيه أمر وتوجيه بمكاتبة العبيد )الرقيق( الذين يرغبون في 
ُ

اك
َ
ِذي آت

َّ
ِ ال

َّ
اِل للا ن مَّ وُهم ّمِ

ُ
ْيًرا ۖ َوآت

َ
ِفيِهْم خ

العمل والحصول على املال الــالزم لتحرير أنفسهم من الرق بل ومساعدتهم على تحقيق ذلك بإعطائهم من الصدقة، ولكن 
ْيًرا( والخيرية ال يمكن أن تتوافر في املبذر الذي ينفق املال على املحرمات.

َ
بشرط )ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم خ

وبذلك فإن الدولة في اإلسالم وهي مأمورة بتوفير حد الكفاية املعيشية لجميع مواطنيها، ومساعدة كل من ال يستطيع 
توفير حــد الكفاية املعيشية لنفسه ومــن يعول مــن أفـــراد أســرتــه بمجهوده الــخــاص حتى يصل إلــى هــذا الحد تكون فــي حل 
من مساعدة املبذرين الذين ينفقون األمــوال على املعا�سي واملحرمات، وهو ما يفتح الباب لرفع الدعم )العيني والنقدي( 
 لهم خاصة مع عجز الدولة عن القيام بذلك )الحالة املصرية(، فما معنى أن تقترض الدولة وتستدين 

ً
عنهم عقوبة وردعا

من أجل تقديم الدعم لفئة من الناس هم في األســاس يقومون بإنفاق مبالغ مالية تفوق عدة مرات مقدار الدعم املوجه 
لهم على أوجــه اإلنفاق املحرمة مثل التدخين وتعاطي املــخــدرات، وهــذا ما ينطبق على فئات املساكين وأبناء السبيل، أما 
فئة الفقراء الذين ال يمتلكون أي مصدر للدخل فيجوز إعطائهم الدعم العيني إن خ�سي أنهم سوف يستخدمون الدعم 
 عام 2015، و50 جنيه 

ً
النقدي في اإلنفاق على املحرمات. ففي حين بلغ نصيب الفرد من الدعم السلعي 28 جنيه شهريا

، وبلغت 
ً
1   جنيه شهريا 2015 بما يعادل   عام 

ً
968  جنيه سنويا 2019 بلغ متوسط إنفاق الفرد املدخن   /2018 عام 

، كما 
ً
 6% من اإلنفاق الكلي لأسرة مقابل 3.4% للشريحة األعلى إنفاقا

ً
نسبة اإلنفاق على التدخين في الشريحة األكثر فقرا

بلغت نسبة املدخنين الذين يعملون مقابل أجر نقدي 56.2% من إجمالي املدخنين، 17.6% للمتعطلين ومن هم خارج قوة 
15% لصاحب العمل ويستخدم آخرين، كما بلغت نسبة  العمل، 11.2% ملن يعمل لحسابه الخاص وال يستخدم أحــد، 
األسر التي بها فرد مدخن 43.4% من إجمالي األسر، وبلغ عدد املدخنين 15.9 مليون، )الجهاز املركزي، 2016: 7،  1، 15( 
وذلك وفق تقديرات عام 2015 وهذا يعني أن الفئات الفقيرة تستهلك نسبة كبيرة من دخولهم على اإلنفاق على التدخين، 
وإمكانية تخفيض مخصصات الدعم السلعي بنسبة تقارب 50% بحجب الدعم عن املبذرين الذين ينفقون أموالهم على 

التدخين وأوجه اإلنفاق املحرمة حتى يتم اإلقالع عنها.

أما التقتير؛ فهو اإلمساك في اإلنفاق االستهالكي عن مستوى أهل الطبقة االجتماعية رغم القدرة واالستطاعة وهو 
َزاِئَن َرْحَمِة 

َ
وَن خ

ُ
ْمِلك

َ
نُتْم ت

َ
ْو أ

َّ
ل ل

ُ
، ومما ورد عن التقتير في القرآن الكريم قوله تعالى ﴿ق

ً
يعد إمساك عن اإلنفاق الواجب شرعا

ُتوًرا﴾ )اإلسراء: اآلية: 100( فاإلنسان طبع على البخل وخشية اإلنفاق.
َ
نَساُن ق ِ

ْ
اَن اإل

َ
 اإلنفاق ۚ َوك

َ
َية

ْ
ش

َ
ُتْم خ

ْ
ْمَسك

َ َّ
ا أل

ً
ي ِإذ َرّبِ

أما سوء التدبير؛ فهو أال يوزع الفرد نفقته في جميع حوائجه على التقسيط واالستواء، ويشمل عدم التقدم إليجاد 
الــ�ســيء الـــذي يحتاج إلــيــه عند إمكانه وتــوافــره وتــأخــيــره إلــى وقــت الــشــدة واالضــطــرار إلــيــه فيأخذه بأعلى األســعــار، وكذلك 
التعجيل فــي شـــراء مــا يــحــتــاج إلــيــه مــمــا يــعــرضــه للتلف قــبــل بــلــوغ الــحــاجــة، )الــدمــشــقــي، 10 1ه: 4 ( فــاإلســالم يــدعــوا إلــى 
التوسط واالعتدال في األمور كلها، ويحث على األخذ بمبدأ األولويات في األمور االقتصادية وغيرها، فال يبدأ الفرد املسلم 
في اإلنفاق على السلع التحسينية قبل مراعاة ما هو ضروري، كما ال يبدأ في اإلنفاق على السلع الكمالية قبل مراعاة ما هو 
تحسيني، واإلسالم لم يكتف بالحس على ذلك فحسب بل وضع من التشريعات ما يضمن االلتزام بمبدأ األولويات والحفاظ 
على األموال واملمتلكات مثل تشريع الوصاية على األطفال واملجانين، والحجر على أموال السفهاء واملغفلين)1( لقوله تعالى 
ا﴾ )النساء: اآلية: 5( 

ً
ْعُروف  مَّ

ً
ْوال

َ
ُهْم ق

َ
وا ل

ُ
ول

ُ
ُسوُهْم َوق

ْ
وُهْم ِفيَها َواك

ُ
ْم ِقَياًما َواْرُزق

ُ
ك

َ
ُ ل َّ

ِتي َجَعَل للا
َّ
ُم ال

ُ
ك

َ
ْمَوال

َ
َفَهاَء أ وا السُّ

ُ
ْؤت

ُ
 ت

َ
﴿َوال

َعْدِل﴾ )البقرة: من اآلية: 282( 
ْ
ُه ِبال ُيْمِلْل َوِليُّ

ْ
ل

َ
ن ُيِملَّ ُهَو ف

َ
 َيْسَتِطيُع أ

َ
ْو ال

َ
ْو َضِعيًفا أ

َ
َحقُّ َسِفيًها أ

ْ
ْيِه ال

َ
ِذي َعل

َّ
اَن ال

َ
ِإن ك

َ
وقوله ﴿ف

وهذا ما يدل على حرص اإلسالم على الحفاظ على األموال واملمتلكات واملوارد االقتصادية وعدم تبديدها، وضبط السلوك 
االستهالكي لأفراد واملجتمع. 

كما ينبذ اإلسالم اإلنسان اللؤم؛ وهو ذلك الذي يمسك عن اإلنفاق على أبواب الخير ورد الجميل اإلنفاق االجتماعي. 
 وتدخل الجنة، 

ً
ئيم؛ كان زيد بن أسلم يقول: يا ابن آدم! أمرك ربك أن تكون كريما

ُّ
لف والعلماء في اإلنسان الل ومن أقوال السَّ

 وتدخل النار. وقال الشعبي: الناس من نبات األرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو 
ً
ونهاك أن تكون لئيما

 
ً
 وبــدارا

ً
)1(  الفــرق بيــن الســفيه واملغفــل: أن الســفيه؛ هــو شــخص عاقــل ولكــن تصرفاتــه املاليــة تجــري علــى غيــر مقت�ســى العقــل والرشــد، فينفــق مالــه إســرافا

فــي غيــر مواضــع اإلنفــاق. أمــا املغفــل؛ فهــو شــخص عاقــل ينفــق مالــه فــي مواضــع اإلنفــاق، ولكنــه ال يســتطيع فهــم املعامــالت املاليــة فيغبــن فيهــا، إمــا النقطاعــه 
 للثقــة، ومنشــأ ذلــك هــو نقــص فــي اإلدراك فــي مواضــع البيــع والشــراء، وبالتالــي فهــو ســهل االنقيــاد والخــداع 

ً
عــن األســواق، أو بالثقــة فيمــن هــو ليــس أهــال

)أبــو زهــرة، 1959: -9 1 141(.
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ِبع ابــن آدم على اللؤم، فمن شأنه أن يتقرب ممن يتباعد منه، ويتباعد ممن يتقرب منه، وأصل 
ُ
لئيم. وقــال الشافعي: ط

كل عداوة اصطناع املعروف إلى اللئام. وقال الجاحظ: اللئيم الذي يفسده اإلحسان. وقالوا: اللئيم كذوب الوعد، خؤون 
العهد، قليل الرفد. وقالوا: اللئيم إذا استغنى َبطر، وإذا افتقر قنط، وإذا قال أفحش، وإذا ُسِئل بخل، وإن سأل ألح، وإن 

ه منه على غرر )الدرر السنية، 2017(. ا أفشاه، فصديقه منه على حذر، وعدوُّ ِتم سرًّ
ْ

ْسِدي إليه صنيع أخفاه، وإن اسُتك
ُ
أ

ضبط مستوى إنفاق الطبقة االجتماعيةج- 

في حين عمل اإلسالم على ضبط االستهالك الخاص في ضوء مستوى الطبقة االجتماعية فإنه ضبط مستوى اإلنفاق 
 من خالل النهي عن االستهالك الترفي واالستهالك التفاخري، فعن عبدهللا بن عمر أن 

ً
االستهالكي للطبقة االجتماعية أيضا

ْرِخي، إال أن أتعاهَد 
َ
ْي ثوبي َيْست ِر هللُا إليه يوَم القيامِة. فقال أبو بكٍر: إنَّ أحَد ِشقَّ

ُ
َء، لم ينظ

َ
َيال

ُ
ْوَبُه خ

َ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: َمْن َجرَّ ث

َيالًء. )البخاري، 1400ه: 665 ، بسند صحيح(. وعن 
ُ

ْصَنَع ذِلَك خ
َ
ْن ت

َ
م: إنَك ل

َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
ذلَك منه؟ فقال رسوُل هللِا صل

اِر. )الوداعي، 1411ه: 1198، بسند صحيح(.  ُه في النَّ
َ
يالِء وِطئ

ُ
ُه مَن الخ

َ
هبيب بن مغفل الغفاري، أن رسوُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص قال: َمن وِطئ

ى 
ً
وما روي عن عبدهللا بن محصن وأبو الدرداء وعبدهللا بن عمر، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: َمْن أصَبَح منكْم آمًنا في ِسْرِبِه، معاف

ُه الدنيا بحذاِفيِرَها )األلباني، 1408ه:  6042، بسند حسن(. كما أن اإلسالم 
َ
ما ِحيَزْت ل ِفي َجَسِدِه، عنَدُه قوُت يوِمِه، فكأنَّ

يعمل على ضبط السلوك االستهالكي للفرد وللمجتمع وفق مبدأ فقه األولويات بعدم مراعاة اإلنفاق على الحاجيات قبل 
إشباع الضروريات، أو اإلنفاق على التحسينات )الكماليات( قبل إشباع الحاجيات، وبذلك فإن اإلسالم يعمل على الحد 

من اإلنفاق الترفي أو البذخي والوقاية من آفة االستهالك التفاخري التي لها العديد من اآلثار السلبية على االقتصاد.

ْحِت( )املــائــدة: اآليــة: 42(،  ــوَن ِللسُّ
ُ
ــال

َّ
ك

َ
ــِذِب أ

َ
ــك

ْ
ِلــل ــاُعــوَن   على بني إسرائيل )َســمَّ

ً
واملسلم ال يأكل السحت لقوله تعالى إنــكــارا

والسحت هو أخذ أمــوال الناس أو �سيء من ممتلكاتهم من غير طيب نفس، ويدخل فيه الرشوة، وما أخذ بماء الحياء، ومهر 
البغي، وما دفع مقابل األعمال الدنيئة، وعالقته باالستهالك أنه من أوسع األبواب التي تؤدي إلى االستهالك التفاخري واإلسراف 
والــتــبــذيــر، فــاملــرء الـــذي ال يتحمل املشقة فــي جمع األمــــوال والــحــصــول عليها ســرعــان مــا ينفق هــذه األمــــوال على أوجـــه اإلنــفــاق 
املحمودة واملذمومة على حٍد سواء، مما يعمل على تف�سي ظاهرة االستهالك التفاخري بآثارها الضارة على املجتمع. وقد شدد 
ِة الــوداِع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص في العديد من األحاديث على أهمية التراض بين الناس وعــدم أخذ أمــوال الناس بغير رضاهم فقال في حجَّ
)ال يحلُّ المرٍئ من ماِل أخيه إال ما أعطاُه من ِطيِب نفٍس وال تظِلموا( )األلباني، 99 1ه: 281، بسند حسن( وعن املمتلكات 
م هللُا ِمن ماِل املسِلِم على  ِة ما حرَّ  عصا أخيه بغيِر ِطيِب نفٍس منه. قال ذلك لشدَّ

َ
ذ

ُ
واألغــراض قال ملسو هيلع هللا ىلص )ال يِحلُّ المــرٍئ أْن يأخ

 حتى ولو كان غير 
ً
املسِلِم( )البستي، 1414ه: 5978، بسند صحيح( وعن البخس في أموال الناس وأكل أموالهم وانتقاصها ظلما

فه فــوَق طاقِته، أو أخذ منه شيًئا بغيِر طيِب نفٍس؛ فأنا حجيُجه يوَم 
َّ
م ُمعاَهًدا أو انتقَصه، أو كل

َ
 قال ملسو هيلع هللا ىلص )أال من ظل

ً
مسلما

عِطَي أحًدا 
ُ
َينَّ هللَا من قْبِل أْن أ

َ
ق

ْ
القيامِة( )األلباني، 1421ه: 006 ، بسند حسن( وملا سأله أصحابه أن يسعر لهم قال ملسو هيلع هللا ىلص )ألل

راٍض( )األلباني، 1408ه: 5029، بسند صحيح(.
َ
ما البْيُع عن ت من ماِل أَحٍد شيًئا ِبغيِر ِطيِب نْفٍس، إنَّ

عمٍة منه، 
ُ
، فمن أعطيناه منها شيًئا بِطيِب نفٍس منا، وُحْسِن ط

ٌ
 ٌحلوة

ٌ
ِضرة

َ
كما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوله )إنَّ هذا املاَل خ

َرِه نفٍس، كان غيَر 
َ

عمٍة منه، وش
ُ
من غيِر شَرِه نفٍس، ُبوِرك له فيه، ومن أعطيناه منها شيًئا بغيِر ِطيِب نفٍس منا، وُحْسِن ط

ُمباَرك له فيه( )األلباني، 1421ه: 9 8، بسند صحيح(.

لنا 
َ
ُهم: قد أحل

َ
يدفعوَن مفاتَحُهم إلى ُضَمناِئِهم ويقولوَن ل

َ
ِ ملسو هيلع هللا ىلص ف

َّ
فيِر مَع رسوِل للا هذا وقد )كاَن املسِلموَن يرغبوَن في النَّ

ى 
َ

ْيَس َعل
َ
- ل ُ -عزَّ وجــلَّ َّ

يِر طيِب نفٍس. فأنزَل للا
َ
هم أِذنــوا عن غ نا، أنَّ

َ
ــُه ال يحلُّ ل كانوا يقولوَن: إنَّ

َ
لوا ما أحببُتْم، ف

ُ
م أن تأك

ُ
ك

َ
ل

ْو ُبُيوِت 
َ
أ ْم 

ُ
ُبــُيــوِت آَباِئك ْو 

َ
أ ْم 

ُ
ِمــْن ُبُيوِتك وا 

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ت ْن 

َ
أ ْم 

ُ
ُفِسك

ْ
ن

َ
أ ى 

َ
 َعل

َ
ــِريــِض َحــَرٌج َوال

َ ْ
ى امل

َ
 َعل

َ
ْعـــَرِج َحــَرٌج َوال

َ ْ
ى األ

َ
 َعل

َ
ْعــَمــى َحــَرٌج َوال

َ ْ
األ

ُتْم َمَفاِتَحُه( )الوداعي، 
ْ

ك
َ
ْو َما َمل

َ
ْم إلى قوِلِه: أ

ُ
اِتك ْو ُبُيوِت َعمَّ

َ
ْم أ

ُ
ْعَماِمك

َ
ْو ُبُيوِت أ

َ
ْم أ

ُ
َواِتك

َ
خ

َ
ْو ُبُيوِت أ

َ
ْم أ

ُ
َواِنك

ْ
ْو ُبُيوِت ِإخ

َ
ْم أ

ُ
َهاِتك مَّ

ُ
أ

1411ه: 1572، بسند صحيح(.

ضبط مستوى اإلشباع في األنشطة االستهالكيةد- 

 وذلـــك مــضــمــون مــا ورد عــن الــنــبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنـــه قــال: 
ً
 يــأكــل كلما أتــيــح لــه أو وجـــد طــعــامــا

ً
املــســلــم فــي اســتــهــالكــه لــيــس رمـــرامـــا

 وإذا أكلنا ال نشبُع( )بن باز، د. ت: 274، بسند ضعيف( وعن أم املؤمنين عائشة ر�سي هللا 
َ
ى نجوع )نحن قوٌم ال نأكُل حتَّ
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 أَصْبنا شيًئا 
َ
َريظة

ُ
م ق

َّ
ى هللُا عليه وسل

َّ
ح صل

َ
ت

َ
ا افت بكم فلمَّ

َ
مِر فقد كذ

َّ
ِمــن الت ا نشَبُع 

َّ
ــا كن

َّ
أن ثكم  )َمــن حدَّ عنها أنها قالت 

مِر والَوَدِك( )البستي، 1414ه: 684، بسند صحيح( فاملسلم في استهالكه ال يصل إلى حد تمام الشبع )اإلشباع( أو 
َّ
ِمن الت

 فيما هو دونه عند مستوى يقارب الحد األدنى من اإلشباع، وهو املستوى الذي يغذي النفس 
ً
الشبع املفرط وإنما يظل دائما

ويــردهــا عــن مكامن الشهوة ويبقي الجسم فــي حيوية ونــشــاط، أمــا تمام الشبع أو اإلشــبــاع املــفــرط الــذي يزيد عــن الحاجة 
 ملا ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعن حال أهل بيته في الحديث السابق 

ً
ويصيب الجسم بالثقل والوخم والخمول فهذا منهي عنه طبقا

ث 
ُ
: فثل

َ
ا من بطٍن، بحسِب ابــِن آدَم أكــالٍت ُيقمَن ُصلَبُه، فــإن كــان ال محالة ومضمون قوله ملسو هيلع هللا ىلص )مــا مأل آدمــيٌّ وعــاًء شــرًّ

ِسه( )الترمذي، د. ت: 80 2، بسند حسن صحيح( واإلسالم لم يقف عند هذا الحد في 
َ

 لنف
ٌ

ث
ُ
ل

ُ
 لشراِبه، وث

ٌ
ث

ُ
ل

ُ
لطعاِمه، وث

 طوال شهر رمضان وصيام النوافل. 
ً
 بالتدريب على ذلك سنويا

ً
 عمليا

ً
تنظيم السلوك االستهالكي للمسلم بل اتخذ مسلكا

وال شــك أن كــل هــذا لــه دالالت اقــتــصــاديــة عــديــدة منها؛ أن الــرشــد االقــتــصــادي للمستهلك فــي اإلســـالم يقف عند مستوى 
أقل من مستوى اإلشباع التام أو املفرط، وهذا ما له تأثيرات كبيرة مستويات االستهالك واالدخار واالستثمار في املجتمع، 
وأن استهداف املسلم مستويات إشباع أقل من مستوى اإلشباع التام أو املفرط يجعل من السهولة إمكانية تحقيق هذا 

املستوى من اإلشباع لجميع أعضاء املجتمع.

السلوك االستهالكي الرشيد في اإلسالم يمتد ليشمل صالح األمة واملجتمعه- 

يمتد مفهوم الرشد االقتصادي للفرد املسلم ليشمل مشاركة الغير في االستفادة من ممتلكاته، وهذا ما يعمل على 
 ملا ورد عن أبي سعيد 

ً
تعظيم االستفادة من هذه املمتلكات للوصول إلى املنفعة القصوى منها للفرد واملجتمع، وذلك إعماال

 
َ

ان
َ
، فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )َمْن ك

ً
َها َيِميًنا َوِشَماال

ُ
َجَعَل َيْصِرف

َ
ٍة ف

َ
ى َراِحل

َ
 َجاَء َرُجٌل َعل

ْ
ِبّيِ ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َسَفٍر ِإذ ا َمَع النَّ نَّ

ُ
الخدري قال: ك

ُه( حتى ذكر 
َ
اَد ل َ

ى َمْن ال ز
َ

َيُعْد ِبِه َعل
ْ
ل

َ
اٍد ف َ

ْضٌل ِمْن ز
َ
َدُه ف

ْ
 ِعن

َ
ان

َ
ُه، َوَمْن ك

َ
ْهَر ل

َ
ى َمْن ال ظ

َ
َيُعْد ِبِه َعل

ْ
ل

َ
ْهٍر ف

َ
ْضٌل ِمْن ظ

َ
َدُه ف

ْ
ِعن

أصناف األمــوال حتى رأينا أنه ال حق ألحد منا في فضل عنده. )البيهقي، 1988: 645(، )األلباني، 1409ه: 17788، بسند 
صحيح( ومن ذلك يتضح أنه من السنة مشاركة األخرين في فضل األموال واملمتلكات مثل ظهر الدواب والسيارات وفضل 
الطعام وغير ذلك ابتغاء األجر والجزاء األخروي، مما يعمل على تعظيم املنافع واالستفادة القصوى من األموال واملمتلكات.

إدخال البعد والجزاء األخروي في تقدير املنفعةو- 

املسلم في تقديره للمنفعة التي يحصل عليها من استهالك ممتلكاته وأمواله يأخذ في االعتبار املنفعة األخروية التي 
يحصل عليها نتيجة إيمانه بــاهلل عز وجــل وحسن الــجــزاء الــذي يحصل عليه، بإنفاق بعض أمــوالــه أو فائض ممتلكاته في 
سبيل هللا تعالى خدمة ملصالح األمة واملجتمع الذي يعيش فيه، وهذا ما يعمل على إظهار نوع من التكافل االجتماعي بين 

أعضاء املجتمع، وتحقيق االستفادة القصوى من األموال واملمتلكات، واالستخدام األمثل للموارد االقتصادية املتاحة.

الحس على الحفاظ على الثروة وعدم تبديدها:ز- 

يحس اإلسالم على الحفاظ على الثروة وعدم تبديدها في األنشطة االستهالكية، فعن سعيد بن حريث املخزومي، أن 
 يباَرَك فيه. )األلباني، 1407ه: 5 20، 

َ
ا أن ال

ً
 قِمن

َ
ه في مثِله كان

َ
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: من باَع داًرا أو عقاًرا فلم يجَعل ثمن

ــهــاِت ووأَد   األمَّ
َ

َم عليكم عقوق  عــزَّ وجــلَّ حــرَّ
َ بسند حسن( ومــا روي عــن املغيرة بــن شعبة، أن رســول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قــال، إنَّ للاَّ

 املاِل )النيسابوري، 1374ه:  59، بسند صحيح(. 
َ
ؤاِل وإضاعة  السُّ

َ
 قيَل وقاَل وكثرة

ً
 وهاِت وكرَه لكم ثالثا

ً
عا

ْ
البناِت ومن

وعن جهم بن أبي جهم، قال: قدم خالد بن عرفطة العذري على عمر بن الخطاب فسأله عما وراءه، فقال: تركتهم يسألون 
 
ً
هللا لك أن يزيد في عمرك من أعمارهم، ما وطئ أحد القادسية إال وعطاؤه ألفان أو خمس عشرة مائة، وما من مولود ذكرا

كان أو أنثى إال ألحق في مائة وجريبين في كل شهر. قال عمر: إنما هو حقهم وأنا أسعد بأدائه إليهم لو كان من مال الخطاب 
 فجعلها بسوادهم، فإذا 

ً
، فلو أنه إذا خرج عطاء أحد هؤالء ابتاع منه غنما

ً
ما أعطيتهموه، ولكن قد علمت أن فيه فضال

خرج عطاؤه ثانية ابتاع الرأس والرأسين فجعله فيها، فإن بقي أحد من ولده كان لهم �شيء قد اعتقدوه، فإني ال أدري 
 لرعيته لم يرح ريح 

ً
ما يكون بعدي، وإني ألعم بنصيحتي من طوقني هللا أمره، فإن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من مات غاشا

الجنة« )البالذري، 1988: 5 4(، )ابن عساكر، د. ت: 54 (. ومن ثم فاإلسالم حريص على عدم إضاعة املال بإنفاقه في غير 
موضعه على مظاهر البذخ واالستهالك التفاخري ملا لها من أثار سلبية على االقتصاد واملجتمع، وهذا ما استخلصه اإلمام 
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 )10 :19 5 »ال تشتروا ما ليس لكم إليه حاجة فيوشك أن تبيعوا ما ال تستغنون عنه« )الجاحظ،  الجاحظ في قوله 
والذي شخص وعالج مشكلة التضخم من خالل ضبط النشاط االستهالكي وترشيده في ضوء الضوابط اإلسالمية، وبالتالي 
فإن كل زيادة في الدخل عن مستوى الطبقة االجتماعية تتحول إلى ادخار ومن ثم إلى استثمار يضيف إلى القاعدة اإلنتاجية 

في املجتمع، نتيجة لتحريم االكتناز وإيجاب الزكاة في األموال املكتنزة.

التخطيط الجماعي ملواجهة اإلنفاق على بعض الحاجات االجتماعيةح- 
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فالشريعة اإلسالمية ومع مطالبتها جميع أفراد املجتمع املسلم بالتفقه في الدين خففت عنهم التكليف بالسعي في طلب العلم 
واإلنفاق عليه من خالل التوجيه بالتخطيط الجماعي للقيام بذلك، بأن يتم اختيار طائفة من كل فرقة أو جماعة ليتفقهوا 
في الدين بالسعي في طلب العلم واإلنفاق عليه ثم يعودوا ليبلغوا العلم إلى أهليهم وهو ما يوفر الكثير من الجهد والتكاليف. 

ُيستنتج من ذلــك أن السلوك االستهالكي الرشيد في الفكر اإلســالمــي هو الــذي يبتعد عن أوجــه اإلســـراف والتبذير 
والتقتير وسوء التدبير في ضوء متوسط استهالك الطبقة االجتماعية، ويمتد مفهوم الرشد االقتصادي في اإلسالم مشاركة 
فــي االســتــفــادة مــن فضل منافع األمـــوال واملمتلكات وتحقيق االســتــفــادة القصوى منها للفرد واملجتمع، كما يمتد  األخــريــن 
ليشمل احتساب الجزاء األخروي عند تقدير املنفعة، لذلك يرى البحث أن اإلخالل باإلنفاق االستهالكي وفق هذا املفهوم 
 في السلوك االستهالكي من املنظور اإلسالمي، ومن ثم فإن تتبع السلوك االستهالكي للمجتمع املصري وقياسه 

ً
يعد انحرافا

على هذا املعيار يوضح مدى االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري، ومن ثم إمكانية قياس أثره على معدالت 
التضخم والتنمية االقتصادية في مصر.   

ا - مظاهر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري
ً
ثالث

بــالــدول والــشــعــوب األخـــرى، أو  بالنظر إلــى السلوك االستهالكي للمجتمع املــصــري يــالحــظ أنــه مــســرف بطبعه مقارنة 
 باملشاهدة، وُيَعاني من آفة االستهالك التفاخري، 

ً
 عن مستوى الرشد االقتصادي، ويتأثر كثيرا

ً
أنه على األقل يبتعد كثيرا

وهذا يعني زيادة الطلب االستهالكي، وضعف االدخار ومن ثم االستثمار، وعدم مرونة الجهاز اإلنتاجي في تغطية الزيادة في 
الطلب على السلع والخدمات الناتجة عن الزيادة السكانية والــزيــادة في متوسط الدخول، مما يعني اختالل العالقة بين 
كمية النقود املتداولة وكمية السلع والخدمات املعبر عنها بالناتج املحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة، مما يؤدي إلى استفحال 
ظاهرة التضخم وظهور الفجوة التضخمية التي تؤثر على مجمل األنشطة االقتصادية بالدولة،)الحاج، 2005: 212( ومن 
ثــم التأثير على حجم الناتج املحلي اإلجمالي ومــعــدالت النمو االقــتــصــادي. غير أن إثــبــات ذلــك وإدراك مــدى تأثير السلوك 
االستهالكي على معدل التضخم يحتاج التحرك على محورين هما؛ مقارنة معدالت االدخار في مصر بالدول األخرى خاصة 
املتقاربة معها في مستوى الدخل والنمو االقتصادي، والتعرف على االستهالك الرشيد وموقف املجتمع املصري منه، وهذا 

ما يسعى إليه البحث من خالل النقاط التالية:

معدالت االدخار في مصر مقارنة بالدول األخرىأ- 

ينطلق الحديث في هذا العنصر من حقيقة أن االدخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك، ومن ثم فإنه يعبر 
 بطريقة عكسية عن مدى ميل املجتمع املصري لالستهالك، وبالتالي فإن مقارنة نسبة إجمالي االدخار إلى الناتج املحلي 

ً
أيضا

 ملدي اقتراب أو ابتعاد السلوك االستهالكي 
ً
 مبدئيا

ً
ملصر ومجموعة الــدول التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل يعد مؤشرا

للمجتمع املصري من مستوى االستهالك الرشيد، وهو ما يعبر عنه الشكلين البيانين التالين:

يتضح من الشكلين )1، 2(؛ أن معدالت االدخار في مصر منسوبة إلى الدخل القومي كانت في معظم األحيان أقل من 
معدالت االدخار العاملية باستثناء الفترة 1987: 1994 وهي التي سبقت بداية شيوع ظاهرة االنحراف في السلوك االستهالكي 
 بداية من 

ً
 هابطا

ً
نحو الزيادة في االستهالك عن متوسط الطبقة االجتماعية للمجتمع املصري، كما أنها أخذت اتجاها عاما

عام 1992 والذي يمكن إرجاعه إلى تحرير التجارة الخارجية والتي كانت من أهم بنود برنامج اإلصالح االقتصادي والتكييف 
الهيكلي الذي طبقته مصر خالل هذه الفترة، وتطور وسائل اإلعالم واالتصال التي أدت إلى شيوع ظاهرة االستهالك الترفي 
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 في نسبة االدخار 
ً
 ملحوظا

ً
والتفاخري نتيجة أثر املشاهدة. وذلك باستثناء السنوات من 2004: 2008 التي شهدت ارتفاعا

إلــى الــدخــل القومي فــي مصر نتيجة لــوجــود ارتــفــاع ملحوظ فــي متوسط نصيب الــفــرد مــن إجمالي الــدخــل القومي باألسعار 
الثابتة للعملة املحلية خالل هذه السنوات. )البنك الدولي، 2020( هذا وقد زادت حدة االتجاه العام الهابط في معدالت 
االدخار إلى الناتج القومي في مصر بداية من عام 2008 لتصل إلى 36.7% من معدل االدخار العالمي عام 2015، بالرغم من 
وصول معدالت الفائدة على الجنيه املصري إلى أعلى معدالتها لتصل إلى قرابة 20% في ذات العام، وهذا ما يمكن إرجاعه 
إلى االستقرار واالنخفاض النسبي في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي باألسعار الثابتة للعملة املحلية خالل الفترة 
2010: 2014، بينما اتجهت معدالت االدخار إلى الدخل القومي الثبات واالرتفاع خالل الفترة 2015: 2018 للتزايد امللحوظ 

في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي باألسعار الثابتة للعملة املحلية )البنك الدولي، 2020(.
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املصدر؛ من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي الجدول رقم )1( بامللحق.

شكل رقم )2( معدل االدخار في مصر إلى الدخل القومي نسبة إلى شرائح الدول التي تنتمي إليها في الفترة )99): 8)20  



االنحراف في السلوك االستهالكي وأثره على معدالت التضخم والتنمية االقتصادية ...

260

كما أن معدالت االدخار كنسبة إلى الدخل القومي في مصر كانت أقل من معدالت االدخار في شريحة الدول منخفضة 
ومتوسطة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي إليها مصر،)1( باستثناء الفترة 1987:  199، 
ليصل معدل االدخار في مصر إلى الدخل القومي إلى 28.8% من معدل االدخار في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل عام 
2015، ثم اتجه لالرتفاع ليصل إلى 40.6% عام 2018، 50.2% من معدل االدخار في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة 
 إلى الدخل القومي أقل من معدل 

ً
الدخل عام 2018. بل إنه بداية من عام 2011 أصبح معدل االدخــار في مصر منسوبا

االدخار لشريحة الدول ذات الدخل املنخفض ليصل إلى 48.6%، 44.3% من معدل االدخار لشريحة الدول ذات الدخل 
املنخفض للسنوات 2015، 2017 على التوالي. وبالرغم من أن انخفاض معدل االدخــار في مصر خاصة في الفترة األخيرة 
 على أن السلوك االستهالكي للمجتمع املصري خاصة بعد 

ً
 قويا

ً
اشتركت فيه عوامل أخرى غير االستهالك إال أنه يظل مؤشرا

تطبيق برنامج اإلصالح االقتصادي والتكييف الهيكلي وتحرير التجارة الخارجية أعلى من مستوى السلوك االستهالكي في 
العديد من الدول التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل واملستوى االقتصادي.

هــذا وتجدر اإلشـــارة إلــى أن االرتــفــاع النسبي ملعدالت التضخم في مصر عن دول الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة 
الدخل بمتوسط 9.5% في مصر مقابل 6.5% لــدول الشريحة الدنيا من الــدول متوسطة الدخل التي تنتمي مصر إليها خالل 
الفترة 1994: 2018 ال يعني عدم وجود إسراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري وإن كان يحط منه، حيث تشير بيانات 
 لسنة 

ً
البنك الدولي إلى االرتفاع النسبي في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في مصر بالقيم الثابتة للدوالر األمريكي وفقا

األساس 2010 عن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في دول الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والذي بلغ 
2252.5 دوالر عــام 2018 مقابل  2833.5 دوالر في مصر لــذات العام، بمتوسط عــام 2259.5 دوالر في مصر مقابل 1450.6 
دوالر لدول الشريحة في الفترة 1994: 2018. )البنك الدولي، 2020( أي أن متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي باألسعار 
55% كمتوسط للفترة   ،2018 يــقــارب 25.7% عــام  الـــدول بما  فــي شريحة  فــي مصر يرتفع عــن نظيره  لــلــدوالر األمــريــكــي  الثابتة 
 من دخول األفراد في دول الشريحة أي أنه من املفترض أن امليل 

ً
1994: 2018، وهذا يعني أن دخل األفراد في مصر أعلى نسبيا

 
ً
الحدي لالستهالك في مصر أعلى من نظيره في دول الشريحة، أو أن امليل الحدي لالدخار في مصر من املفترض أنه أعلى نسبيا

منه في دول الشريحة، أي أن االرتفاع النسبي ملتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي باألسعار الثابتة يال�سي أو يضعف تأثير 
االرتفاع النسبي في معدالت التضخم في مصر عن شريحة الدول التي تنتمي إليها، وذلك من وجهة نظر البحث.

مستوى االستهالك الرشيد وموقف املجتمع املصري منهب- 

بــالــرغــم مــن أن مــعــدل االدخــــار إلـــى الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي فــي املجتمع املــصــري أقـــل مــن مثيله عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
ومعدالت االدخار في العديد من الدول التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل واملستوى االقتصادي، إال أنه ال يمكن القول بأن 
السلوك االستهالكي للمجتمع املصري يفوق مستوى االستهالك الرشيد إال بعد مقارنة السلوك االستهالكي للمجتمع املصري 
بضوابط ومعايير السلوك االستهالكي الرشيد، وهي من وجهة نظر البحث تتمثل في ضوابط ومعايير السلوك االستهالكي في 
اإلسالم، وهو ما يتطلب عرض السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على ضوابط ومعايير السلوك االستهالكي في اإلسالم، 

للتعرف على مدى االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري من عدمه، وذلك على النحو التالي:

تقدير حالة السلوك االستهالكي للمجتمع املصري: 1-

واالستهالك  والتقاليد  بــالــعــادات  يتعلق  فيما  خاصة  بطبعه   
ً
مسرفا أنــه  يتضح  املــصــري  للمجتمع  االستهالكي  للسلوك  بالنظر 

التفاخري ونفقات الزواج وتكوين األسرة، مقارنة بعديد من الدول، وهذا ما يمكن إرجاعه النتشار ثقافة الفقر لدى غالبية أعضاء 
نتيجة  السلوك االستهالكي  في  تأثير املحاكاة والتقليد  زيــادة  العوز خاصة مع  للتغلب على عقدة  التفاخري  املجتمع وميل لالستهالك 
التطور الهائل في وسائل اإلعالم واالتصال، حتى أصبحت سلة استهالك الفرد واألسرة باملجتمع املصري تحتوي نسبة كبيرة من السلع 
التي ال حاجة حقيقية إليها، وال تقل بأي حال عن 50% من تكاليف الزواج وتأسيس أسر الجديدة، وذلك ال يدل على نمط االستهالك 

 لتصنيــف البنــك الدولــي حســب مســتوي 
ً
)1(  الشــريحة الدنيــا مــن البلــدان متوســطة الدخــل: هــي قائمــة تحتــوي علــى 47 دولــة ومنطقــة وفقــا

وأزباكســتان  وباكســتان  وتونــس  واملغــرب  وإندونيســيا  والهنــد  الشــريحة مصــر  هــذه  فــي  الــدول  أهــم  ومــن   ،2020 عــام  دولــة  كل  فــي  الدخــل 
.. الــخ. والســودان وفيتنــام وغانــا وكينيــا وموريتانيــا 
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الــتــرفــي أو ارتــفــاع مستويات الــدخــول فــي املجتمع املــصــري بــقــدر مــا يــدل على االبــتــعــاد عــن فقه األولـــويـــات ومعايير اإلنــفــاق والسلوك 
االستهالكي في اإلسالم، وال شك أن سبب ذلك هو عدم مراعاة الضوابط اإلسالمية املحددة ملستوى اإلنفاق والنشاط االستهالكي.

مدى انحراف السلوك االستهالكي للمجتمع املصري عن مستوى االستهالك الرشيد: 2-

املجتمع املصري مثل بقية املجتمعات العربية يعاني تف�سى ثقافة استهالك ترفي تفاخري، فالعالم العربي يستهلك ربع 
 
ً
اإلنتاج العالمي، في حين أن إنتاجه أقل من ذلك بكثير، وإذا ما تم النظر للسلوك االستهالكي للمصريين سوف ُيالحظ إنفاقا

 على االستهالك، وتراجع معدالت االدخار، حيث أن الكتساب املمارسات االستهالكية دالالت اجتماعية تجعل منها 
ً
متزايدا

عنوانا للوجاهة والطبقة االجتماعية والهوية الثقافية في مجتمع يعاني اختالالت حــادة، أبرزها االنقسام الطبقي بين من 
يملكون ومن ال يملكون )فوزي، 2016(. وتشير دراسة استقصائية لسيكولوجية املستهلك املصري وتصرفاته الشرائية إلى 
أن  4% من أسر عينة الدراسة تعتمد على الدخل املستقبل لإلنفاق االستهالكي الحالي سواء عن طريق الشراء بالتقسيط، 
أو القروض االستهالكية، أي أن املستهلك املصري في سلوكه االستهالكي يتجاوز دخله املتاح التصرف فيه، وذلك نتيجة توافر 
ظروف اجتماعية معينه، وارتفاع امليل الحدي لالستهالك الذي ُيعد من أهم العوامل التي تؤثر مباشرة على هيكل اإلنفاق 
االستهالكي، في مقابل انخفاض امليل الحدي لالدخار، كما استمر الدخل هو املحدد الرئيس ملستوى اإلنفاق االستهالكي 
 ملا تمتلكه من خصائص 

ً
للمجتمع املصري، في حين تميز املستهلك املصري برغبته الزائدة في شــراء السلع املستوردة نظرا

ومزايا )كاظم، 2016: 106- 108(. ويوضح الشكل التالي حجم االئتمان االستهالكي في مصر خالل الفترة 2004: 2020.

 
  Source: Trading Economics, Last Visit, 19-12-2019, Link:  https://ar.tradingeconomics.com/egypt/consumer-credit

شكل رقم )3( تطور حجم االئتمان االستهالكي في مصر خالل الفترة من 2004: 2020 )باملليون جنيه(

يتضح من الشكل السابق أن حجم االئتمان االستهالكي في مصر في ارتفاع مستمر خالل هذه الفترة، باستثناء الفترة 
 يمكن إرجــاعــه إلــى تداعيات األزمـــة املالية 

ً
 طفيفا

ً
مــن أواخـــر عــام 2008 وحتى بــدايــات عــام 2010 التي شهد فيها انخفاضا

العاملية. كما يالحظ أن حجم االئتمان االستهالكي ومعدالت الزيادة فيه أخذت في االرتفاع وبصور ملحوظة خاصة منذ العام 
2015 وحتى 2020، وهذا ما يدل على تصاعد امليل الحدي لالستهالك في املجتمع املصري خالل هذه الفترة، وزيادة اعتماده 
على تمويل االستهالك الحالي عن طريق الدخل املستقبل سواء عن طريق الشراء بالتقسيط، أو القروض االستهالكية، أي 
أن املستهلك املصري في سلوكه االستهالكي يتجاوز دخله املتاح التصرف فيه. ويالحظ أن نفس الفترة التي تزايد فيها حجم 
االئتمان االستهالكي بمعدالت هي نفسها الفترة التي انخفض فيها معدل االدخار إلى الدخل القومي )انظر شكل رقم: 1، 2(، 
أي أن الزيادة في االستهالك تمثلت في انخفاض معدل االدخــار إلى الناتج املحلي اإلجمالي، والزيادة في االئتمان االستهالكي 
في نفس الوقت. مع ضرورة األخذ في االعتبار أن الزيادة في االستهالك الحالي وتمويله عن طريق الزيادة في االئتمان )خاصة 
 على إجمالي االدخار والقدرة على 

ً
مع تزايد إصدار بطاقات االئتمان على املشتريات( أو الشراء بالتقسيط سوف تؤثر سلبا

تمويل االستهالك في املستقبل، مما يدفع إلى زيادة االئتمان االستهالكي مرة أخرى.

وال شك أن البذخ في السلوك االستهالكي له تداعيات اقتصادية واجتماعية ونفسية عديدة على املجتمع تتمثل في؛ 
ارتفاع نسبة الحقد االجتماعي، وتمزق الروابط االجتماعية، والشعور املستمر بأن التملك هو أساس الحراك االجتماعي في 
حين أن وسائل الصعود على السلم االجتماعي املتحضر في تراجع مثل التعليم، والثقافة، وااللتزام الديني واألخالقي. وتعود 
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هذه الثقافة االستهالكية في مجتمع قرابة ثلث سكانه )32.5 عام 2017( في عداد الفقراء )البنك الدولي، 2020( إلى عوامل 
عديدة من أهمها؛ االنفتاح االقتصادي في سبعينيات القرن املا�سي، وما تاله من سياسات اقتصادية لم تول أهمية للتنمية 
بمعناها الــشــامــل، رافــق ذلــك هجرة العمالة املصرية إلــى دول الخليج وبعض الـــدول األوروبــيــة، والــتــي عــادت إلــى مجتمعها 
بثقافة محافظة، تغلفها نزعة استهالكية، ورغبة في املباهاة االجتماعية، أدت إلى نوع من االختالل في توازن الريف املصري، 
حيث تحول االستهالك إلى عنوان السعادة، واالحتفال بكل املناسبات، بما في ذلك املناسبات واألعياد الدينية، التي لم يعد 

هناك تركيز على ما تحمله من مضامين روحية وإنسانية بقدر اعتبارها مناسبة لالستهالك )فوزي، 2016(.

كما أفادت دراسة ميدانية عن تغير ثقافة االستهالك في املجتمع املصري، أن 85.5% ممن شملتهم العينة يشعرون 
زيــادة  بين السريعة واملتوسطة نحو  التغير يسير بخطي ما  82% منهم أن هــذا  أفــاد  بينما  بالتغير في سلوكهم االستهالكي، 
استهالك السلع الكمالية بنسبة 64.5%، والسلع األساسية بنسبة 35.5% من آراء العينة، )الصياد، 2016: 274، 275( أما 
عن أسباب تغير الثقافة االستهالكية أفاد 69% ممن شملتهم العينة أن برامج الدعاية واإلعالن تؤثر على حجم مشترياتهم 
من السلع، بينما أفاد 66.5% أن هذه البرامج تؤثر على شرائهم لسلعة معينة، في حين أفاد 26% فقط أن برامج الدعاية 
تــؤدي إلــى تزييف الوعى االستهالكي، أمــا عن أثــر الهجرة الخارجية على االستهالك فقد أفــاد  8% ممن سافروا إلــى الخارج 
بزيادة نسبة اإلنفاق بعد االستقرار في الوطن، بينما أفاد 77.5% منهم بتأثر عاداتهم االستهالكية والتسوق بأساليب ومراكز 
التسوق في الخارج، في حين بلغت نسبة من تغيرت أساليب تسوقهم بعد العودة للوطن 74%% )الصياد، 2016:  281، 282( .

 بتغير الثقافة االستهالكية األبناء الذكور بنسبة 55% يليها اإلناث بنسبة %49 
ً
هذا وقد كانت أكثر الفئات العمرية تأثرا

 بالتحديات املالية ومصاعب الحياة 
ً
 ووعيا

ً
 أقل تقديرا

ً
ثم األمهات 38.5% ثم اآلباء 15% ويرجع ذلك إلى أن الفئات األقل سنا

 للتكنولوجيا 
ً
 عن أنهم أكثر فئات املجتمع استجابة ملا يطرأ على املجتمع من تغير وأكثرهم تبنيا

ً
التي تواجه األســرة، فضال

وأساليب الحياة الجديدة، وتشير الداللة اإلحصائية إلى وجود عالقة معنوية ذات أثر إيجابي عند مستوى 5% على األقل 
بين سرعة التغير في ثقافة االستهالك وكل متغير من املتغيرات املستقلة، باستثناء متغير العمر الذي ارتبط بعالقة عكسية 
معنوية عند املستوى االحتمالي 5%. هذا وقد كان من أهم اآلثار االجتماعية لتغير الثقافة االجتماعية للمجتمع املصري، 
زيــادة اإلنفاق )اإلســراف( البذخي بنسبة 65%، وسيادة روح املظهرية بنسبة 60% من آراء العينة. بينما تمثلت أهم اآلثار 
االقتصادية في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 83.5%، وانخفاض مستوى املخزون السلعي بنسبة 62.5%، وزيادة 
إلى  باإلضافة   ،%65 بنسبة  الوطنية  العملة  السلعية، والضغط على ميزان املدفوعات وانخفاض سعر صــرف  الـــواردات 
ارتفاع تكاليف الدعم على حساب االستثمار الحكومي وزيادة عجز املوازنة بنسبة 57.5% من آراء العينة. كما جاء التغير في 

أسلوب الشراء لصالح الشراء بالتقسيط بنسبة 79.5% من آراء العينة )الصياد، 2016: 284- 288(.

فــي ثقافة االســتــهــالك للمجتمع املــصــري ســـواء مــن خــالل زيـــادة حجم املستهلك مــن السلع  كما تتعدد مظاهر التغير 
وتنوعها، والتركيز على شــراء السلع الكمالية غالية الثمن املستوردة من الخارج، كما اقترن التغير في ثقافة االستهالك في 
الخارجية  الثقافات  التعرض لالنفتاح على  التعليمية واملعيشية، وبمنطقة اإلقامة، ودرجــة  باملستويات  املجتمع املصري 
2016: 294(. ومــن مظاهر اإلســراف في السلوك االستهالكي أن وصــل عــدد خطوط املحمول  والدعاية واإلعــالن )الصياد، 
96.2 مليون خط، في دولة وصل عدد سكانها والقاطنين بها 92 مليون نسمة بما فيهم األطفال، وتزايد فيها عدد مستخدمي 
اإلنترنت من 4.5 مليون عام 04/ 2005 إلى 44.7 مليون مستخدم عام  1/ 2014، ووصــل عدد مستخدمي اإلنترنت عن 
طريق املحمول 27.37 مليون عام 15/ 2016. )الجهاز املركزي، 2018( وكذلك اإلنفاق الضخم على الديكورات وتجهيزات 
املــنــازل خــاصــة تجهيز الــعــرائــس وتــكــويــن األســـر الــجــديــدة، والـــذي يشمل الــعــديــد مــن السلع والــخــدمــات الــتــي ال يحتاج إليها 
العروسان، والعديد من السلع التي وإن احتاجوا إليها فلن يستخدموها إال بعد عدة سنوات، وكذلك اإلنفاق البذخي في 
ليلة العرس، الذي قد يتسع ليشمل مدخرات الزوج وأسرته لعدة سنوات، ويعد املبرر األسا�سي لهذا اإلنفاق هو املحاكاة 

والتقليد في السلوك االستهالكي دون وجود حاجة حقيقية لشراء هذه السلع. 

زيــادة  أثــر على  تكلفتها الحقيقية  بــأقــل مــن  السلع  املــاضــيــة وتقييم بعض  فــي الحقب  الــدعــم  ـكـان لتطبيق سياسة  كما 
، حيث أدى الدعم بأنواعه املختلفة )السلعي، الكهرباء، 

ً
املطلوب منها واإلسراف في استخدامها، وهو ما تعاني منه مصر حاليا

الطاقة( إلى ضعف وعي املواطنين بأهمية الترشيد في استخدامها وتعودهم على أنماط استهالكية من الصعب تغييرها، حيث 
أدى دعــم الــســوالر والــبــنــزيــن واملــشــتــقــات البترولية إلــى تــزايــد عــدد ســيــارات الــركــوب، كما أدى دعــم السكر إلــى تــعــود املجتمع 
الــزراعــة إلى  بـــوزارة  املصري على استهالكه بمعدالت تفوق املــعــدالت العاملية، حيث تشير بيانات مجلس املحاصيل السكرية 
تحول مصر من االكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 118.4% عام 1972 إلى العجز لتصل نسبة االكتفاء الذاتي إلى %69.5 
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، والتي ارتفعت من 16.6 كيلوجرام عام 1972 إلى 
ً
عام 2016، وذلك بسبب زيــادة معدالت استهالك الفرد من السكر سنويا

25.5 كيلوجرام عام 1982 ثم إلى 4  كيلوجرام عام 2016، وهو ما يفوق املعدالت العاملية التي سجلت 22 كيلوجرام للفرد 
، وذلــك بسبب النمط االستهالكي للمواطنين خاصة بعد 

ً
24 كيلوجرام للفرد سنويا إلــى  ، واملعدل الصحي الــذي يصل 

ً
سنويا

االنفتاح االقتصادي )عالم، 2017(. كما أدى دعم الخبز أن أصبحت مصر األولى على العالم في استيراد القمح ففي دراسة 
 من القمح في مصر تراوح 

ً
لترشيد استهالك القمح وإمكانية سد الفجوة الغذائية منه اتضح أن متوسط استهالك الفرد سنويا

بين 194.9 كيلوجرام عام 2006، 156.4 عام 2010 بمتوسط عام 162.22 كيلوجرام للفترة 1996: 2011، وذلك مقارنة بـ 75 
كيلوجرام للمتوسط العالمي، لذلك أوصت الدراسة بالعمل على خفض متوسط استهالك الفرد من القمح إلى 120 كيلوجرام 
،)رشاد وحسن، د. ت: 2، 16( هذا وقد وصل متوسط نصيب الفرد من استهالك القمح إلى 141.5 كيلوجرام عام 2015، 

ً
سنويا

137.8 كيلوجرام عام 2016، 163.9 كيلوجرام عام 2017 )الجهاز املركزي، 2018(. وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه نسبة 
الفاقد من الخبز، وكذلك أدى دعم الكهرباء إلى عدم اإلحساس باملسؤولية عن ترشيد استهالك الطاقة حتى في ظل األزمة، 

وكل هذا أدى إلى ثقل األعباء املالية واملسئولية امللقاة على عاتق الحكومة في توفير هذه السلع ومخصصات تمويلها.

يستنتج مما سبق؛ أن الشعب املصري قد دأب على التوسع في إنفاقه االستهالكي وشــراء ما ليس له إليه به حاجة، 
 على أسعار السلع والخدمات ومن ثم ارتفاع معدالت التضخم، وبذلك فإنه يوشك أن يبيع ما ال 

ً
 متزايدا

ً
مما شكل ضغطا

يستغني عنه من أجل الوفاء باحتياجاته األساسية كما قال الجاحظ )الجاحظ،5 19: 10(.

أما مظاهر التبذير في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري فيتجلى أبرزها في استحواذ الدخان واملشروبات الكحولية 
2015 وميلها إلــى االتــجــاه التصاعدي،  على 4.7% مــن اإلنــفــاق االستهالكي كنسبة مــن اإلنــفــاق الكلي السنوي لــأســرة عــام 
2%:  % إذا  2016: 12(، وهــي نسبة قد تزيد بمقدار   201 )الجهاز املــركــزي،  2011، 4.1% عــام  حيث بلغت 3.4% عــام 
، وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه نسبة اإلنفاق على الطعام 

ً
أضيف إليها اإلنفاق على املواد املخدرة غير املصرح بها قانونا

والشراب إلى االنخفاض من 39.9% عام 2011 إلى 37.6%، 34.4% عامي  201، 2015 على التوالي. كما أنه من الالفت 
للنظر ارتفاع نسبة اإلنفاق على الدخان في الريف عن الحضر والتي بلغت 4.9% مقابل 4.5% للحضر، وذلك بالرغم من 
8544 جنيه في الريف مقابل 12773.9 جنيه في الحضر  انخفاض متوسط دخل الفرد في الريف عن الحضر والــذي بلغ 
عام 2015 )الجهاز املركزي، 2016: 8، 16(. هذا ويمكن تقدير إجمالي اإلنفاق السنوي على الدخان واملشروبات الكحولية 
بـ 94.7، 105.3 مليار جنيه للسنوات 2015، 2016 على التوالي،)1( وذلك بخالف اإلنفاق على املخدرات واألدوية املخدرة غير 
، حيث تؤكد دراســات املركز القومي للبحوث االجتماعية والجنائية، أن حجم اإلنفاق على املخدرات في 

ً
املصرح بها قانونا

مصر تتجاوز 26 مليار جنيه عام 2016. )حميد، 2016(

( وحــده من شأنه أن يوفر 131.3 
ً
 وقــانــونــا

ً
وبذلك فــإن االمتناع عن اإلنــفــاق على بند التبذير )السلع املحرمة شرعا

 لتقديرات عــام 2016، وهـــذا مــن شــانــه أن يــزيــد مــن مستوى األجـــر الــنــقــدي الــســنــوي للعامل 
ً
مليار جنيه على األقـــل وفــقــا

،)2(وهذا ما يعني إمكانية زيادة األجر الحقيقي للعامل بهذه املبالغ 
ً
، وهو ما يوازي 2 4 جنيه شهريا

ً
بمقدار 5189 جنيه سنويا

إلــى االدخــار مما يزيد إجمالي  والتي تمثل 10.6% من دخله، مما يرفع املستوى املعي�سي للعاملين بهذه النسبة، أو تحولها 
املدخرات باألسعار الجارية من 154.7 إلى 286 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بحوالي 85%، ويرفع نسبة االدخار إلى الناتج 
املحلي اإلجمالي من 9.33% إلى 17.2% لعام 2016، ويرفع نسبة إجمالي االدخار املحلي من 5.7% إلى 10.6% لعام 2016. ) ( 
وخفض إجمالي اإلنفاق الوطني باألسعار الجارية للعملة املحلية من 2961.1 إلى 2829.8 مليار جنيه لعام 2016، وكذلك 

نسبته إلى الناتج املحلي اإلجمالي من 109.3% إلى 104.5% لنفس العام.)4(

 للمعادلــة التاليــة: )اإلنفــاق الســنوي علــى الدخــان واملشــروبات الكحوليــة = مجمــوع االســتهالك النهائــي الخــاص × نســبة اإلنفــاق 
ً
)1(  تــم تقديــر هــذه املبالــغ وفقــا

 لبيانــات وزارة التخطيــط والجهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء.
ً
علــى الدخــان كنســبة مــن اإلنفــاق الكلــي( وفقــا

 للمعادلــة التاليــة: اإلنفــاق املقــدر علــى الســلع املحرمــة لســنة 2016 )131.3( مليــار جنيــه/ عــدد املشــتغلين فــي مصــر عــام 2016 
ً
)2( تــم تقديــر هــذه املبالــغ وفقــا

)25.3( مليــون عامــل.

) ( تــم تقديــر هــذه النســب بنــاء علــى إضافــة مبلــغ اإلنفــاق املقــدر علــى الســلع املحرمــة لســنة 2016 إلــى كل مــن إجمالــي االدخــار املحلــى، وإجمالــي االدخــار 
باألســعار الجاريــة للعملــة املحليــة وقســمة ذلــك علــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي لنفــس العــام. وذلــك مــن واقــع بيانــات البنــك الدولــي، مؤشــرات التنميــة العامليــة.

)4(  تــم تقديــر هــذه النســب مــن خــالل طــرح مبلــغ اإلنفــاق املقــدر علــى الســلع املحرمــة لســنة 2016 مــن إجمالــي اإلنفــاق الوطنــي باألســعار الجاريــة للعملــة املحليــة 
وقســمة ذلــك علــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي لنفــس العــام. وذلــك مــن واقــع بيانــات البنــك الدولــي، مؤشــرات التنميــة العامليــة.
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تقدير حجم ظاهرة االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري  -

 لتحديد مستوى االستهالكي 
ً
فــي اإلســـالم معيارا السلوك االستهالكي  البحث ضــوابــط  مــا سبق وبعد اعتماد  بناء على 

الرشيد وقــيــاس مــدى االنــحــراف فــي السلوك االستهالكي للمجتمع املــصــري عنه، يمكن الــبــدء فــي تقدير حجم االنــحــراف في 
السلوك االستهالكي للمجتمع املصري، وذلــك باعتبار أن معيار اإلســراف في السلوك االستهالكي في اإلســالم هو الــزيــادة في 
اإلنفاق على ما هو مباح من السلع والخدمات املباحة بما يفوق متوسط إنفاق الطبقة االجتماعية، وأن االدخار هو ذلك 

الجزء من الدخل الذي لم يستهلك، يمكن تقدير حجم اإلسراف في مصر على النحو التالي:
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نسبة إجمالي االدخار إلى الدخل القومي اإلجمالي في مصر
نسبة إجمالي االدخار إلى الدخل القومي للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل

املصدر؛ من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي الجدول رقم )2( بامللحق.

شكل رقم )4( معدالت االدخار كنسبة إلى الدخل القومي في مصر
والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي إليها في الفترة )98): 8)20

يتضح من الشكل )4(: اتجاه معدالت االدخار في مصر كنسبة إلى الدخل القومي إلى االنخفاض عن مثيلتها في الدول 
التي تنتمي إلــى نفس شريحة الدخل )الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي إليها مصر( وهــذا يــدل على 
ارتفاع درجة امليل الحدي لالستهالك في مصر عن نظيره في الدول األخرى التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل )باعتبار أن 
االدخار هو ذلك الجزء من الدخل الذي لم يستهلك(، كما يدل على اإلسراف واالنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع 
املصري بمقدار الفرق بين نسبة االدخار إلى الدخل القومي لدول الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي 
مصر إليها ونسبة االدخار إلى الدخل القومي في مصر، وذلك بالنظر إلى ضوابط السلوك االستهالكي في اإلسالم التي اتخذها 
 لقياس مدى االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري والتي تعتبر أن اإلسراف هو الزيادة في اإلنفاق 

ً
البحث معيارا

على السلع والخدمات املباحة فيما يفوق متوسط الطبقة االجتماعية.

كما يتضح من الشكل أن االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري )اإلســـراف( يمكن اعتباره قد بدأ عام 
1994 حيث كانت معدالت االدخار إلى الدخل القومي في مصر في السنوات السابقة أعلى من مثيلتها في الشريحة الدنيا من 
البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي مصر إليها. كما أن معدالت اإلسراف في مصر متمثلة في الفجوة بين معدالت االدخار 
إلى الدخل القومي في مصر وشريحة الدول التي تنتمي إليها أخذت في الزيادة واالتساع لتصل إلى 17.6% من الدخل القومي 
 من 

ً
في مصر عام 2015 بمتوسط عام 10.4% للفترة من 1994: 2018، ويرجع ذلك للعديد من األسباب تم ذكرها سابقا

أهمها االنفتاح االقتصادي، وتحرير التجارة الخارجية، وشيوع االستهالك التفاخري نتيجة ممارسات العائدين من الخارج، 
وتطور وسائل اإلعالم والتسويق واالتصال. 

هــذا ويمكن تقدير اإلســـراف املــقــدر والـــذي يعبر عــن مــقــدار الــزيــادة فــي اإلنــفــاق االستهالكي ملصر )النقص فــي إجمالي 
االدخار إلى الدخل القومي( عن متوسط الطبقة االجتماعية التي تنتمي إليها، وهو متوسط االستهالك واالدخــار في الدول 
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 لتصنيف 
ً
التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل، وهي الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل التي تنتمي مصر إليها وفقا

البنك الدولي، كما في الشكل البياني التالي:
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االسراف املقدر مليار جنيه إجمالي االسراف والتبذير املقدر مليار جنيه

املصدر؛ من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي الجدول رقم )2( بامللحق.

شكل رقم )5( اإلسراف والتبذير املقدر في مصر في الفترة 994): 8)20

يتضح من الشكل )5) أن اإلسراف املقدر قد بدأ في الزيادة بداية من عام 1994 والذي وافق نهاية تطبيق السياسة 
 في الزيادة طوال الفترة 

ً
االنكماشية لبرنامج اإلصــالح لتصل تقديرات اإلســراف في هذا العام حوالي 4 مليار جنيه، مستمرا

1994: 2018 ليصل إلى 33.21 مليار جنيه عام 2000، 178.24 مليار جنيه عام 2011، 609.95 مليار جنيه عام 2018. 
أما بند التبذير وهو اإلنفاق على املحرمات مثل الدخان واملشروبات الكحولية واملــخــدرات، فقد تم تقديره اعتمادا على 
نسب اإلنفاق على هذا البند الواردة في بحوث الدخل واإلنفاق الصادرة عن الجهاز املركزي للمحاسبات والتي بلغت %3.4، 
4.1%، 4.7% من اإلنفاق االستهالكي كنسبة من اإلنفاق الكلي السنوي لأسرة للسنوات 2011،  201، 2015 على التوالي، 
إلــى بند  فــي اإلنــفــاق على بند التبذير  إلــى االتــجــاه التصاعدي. وبإضافة املبالغ املــهــدرة  2016: 12( وميلها  )الجهاز املــركــزي، 
اإلســراف املقدر ترتفع التقديرات إلى 227.67 مليار جنيه عام 2011، 821.94 مليار جنيه عام 2018 مما يدل على زيادة 
املبالغ املهدرة واالنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري بشكل مضطرد. هذا ويمكن التعرف على نسب االدخار 

واإلسراف والتبذير املقدر إلى الناتج املحلي اإلجمالي ملصر من خالل الشكل التالي:
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إجمالي االدخار إلى الدخل القومي في مصر
إجمالي االدخار إلى الدخل القومي للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل
االسراف املقدر كنسبة إلى الدخل القومي ملصر
االسراف والتبذير املقدر كنسبة إلى الدخل القومي ملصر

املصدر؛ من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي الجدول رقم )2( بامللحق.

شكل رقم )6( إجمالي االدخار، واإلسراف والتبذير املقدر كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي ملصر للفترة 994): 8)20 
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يتضح من الشكل )6) تزايد معدالت اإلسراف املقدر من فترة ألخرى والذي بدأ بـ 2.3% من الدخل القومي عام 1994 
ليصل إلى 9.7%، 12.5%، 17.6% للسنوات 2000، 2009، 2015 على التوالي، بمتوسط عام 15.3% للفترة 2009: 2018. 
وبإضافة تقديرات املبالغ التي تم إنفاقها على السلع الضارة واملحرمة )التبذير( تصل نسبة اإلســراف والتبذير املقدر إلى 
17%، 22.3%، 19% للسنوات 2011، 2015، 2018 على التوالي بمتوسط عام 20.3% للفترة 2011: 2018، وال شك أن 
 للموارد االقتصادية املتاحة كان يمكن أن يكون لها العديد من اآلثار 

ً
هذه النسب تمثل مبالغ مالية ضخمة وتعد إهــدارا

االقتصادية اإليجابية على االقتصادي القومي في حالة إذا ما أحسن استغاللها.

كما يتضح أن نسبة إجمالي االدخار إلى الدخل القومي للشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل التي تنتمي مصر 
 تفوق نسبة إجمالي االدخــار إلى الدخل القومي في مصر خالل الفترة بمتوسط عام 10.4% طــوال الفترة 

ً
إليها كانت دائما

1994: 2018، 15.3% للفترة 2009: 2018 ويمكن إرجاع هذه الزيادة إلى اآلثار االقتصادية السلبية لأزمة املالية العاملية 
 على مــؤشــرات االقتصاد 

ً
والــثــورة املصرية وعــدم االســتــقــرار االقــتــصــادي نتيجة األحـــداث السياسية تلتها وهــو مــا أثــر سلبا

املصري في الوقت الذي ضعف فيه هذا التأثير على النمط االستهالكي ألعضاء املجتمع.

رابًعا - قياس أثر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على معدالت التضخم

يمكن دراسة العالقة بين االنحراف في السلوك االستهالكي والتضخم على النحو التالي: 

طبيعة العالقة بين االنحراف في السلوك االستهالكي ومعدالت التضخمأ- 

يؤدي اإلســراف واملبالغة في السلوك االستهالكي إلى تزايد الطلب االستهالكي املحلي ومن ثم تزايد معدالت التضخم، 
حيث يؤدي االنحراف في السلوك االستهالكي إلى شيوع ظاهرة االستهالك التفاخري التي تؤثر على االستهالك القومي ككل، 
ومن ثم تزايد الطلب املحلي على السلع االستهالكية بما يفوق قدرة الجهاز اإلنتاجي على تغطيته، مما يؤدي إلى تزايد الضغط 
التضخمي. كما أن تزايد الطلب االستهالكي يؤدي إلى انخفاض االدخار املحلي، ومن ثم االستثمار املحلي في الوقت الذي تدفع 
فيه الزيادة في الطلب االستهالكي إلى زيادة الطلب على الواردات، الذي ينعكس في صورة زيادة الطلب على العمالت األجنبية، 
إلى انخفاض قيمة الجنيه أمــام العمالت األجنبية، وارتفاع أسعار السلع املستوردة، ومستلزمات اإلنتاج. هذا  يــؤدي  مما 

ويمكن التعرف على تطور معدالت االستهالك في مصر وأهم العوامل املؤثرة فيها من خالل الشكل البياني التالي:
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معدل التغير في اإلستهالك النهائى الخاص معدل التغير في اإلستهالك النهائي الكلي
معدل التغير في الواردات من السلع والخدمات

املصدر؛ من إعداد الباحث بناء على بيانات وزارة التخطيط، جدول رقم ) ( بامللحق.

شكل رقم )7( معدالت التغير في االستهالك النهائي الخاص والكلي
والواردات من السلع والخدمات )باألسعار الجارية( في الفترة 984): 8)20م

لكونه  الخاص  الكلية واالستهالك  النهائي  تغير االستهالك  بين معدالت  التام  التطابق شبه  )7(؛  الشكل  يتضح من 
 1992 :1984  على معدالت التغير الكلية، وارتفاع معدالت التغير في االستهالك الخاص تبعه الكلي في الفترة 

ً
األكثر تأثيرا
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بمتوسط عام 21.8%، وذلك ملا شهدته هذه الفترة من موجات االنفتاح االقتصادي ملصر على الخارج، مما أدى إلى ارتفاع 
معدل التغير في االستهالك الخاص من 17.4% عام 1986 إلى 26.9% عام 1987، ومعدل التغير في الواردات من -5.8% عام 
1986 إلى 19.4 عام 1987 ثم إلى 85.5% عام 1988 بسبب انخفاض قيمة الجنيه. أما االستهالك الحكومي فقد حافظ على 

 إلى االنخفاض النسبي خالل هذه الفترة باستثناء عام 1988.
ً
معدالت تغيره متجها

 في معدالت التغير في االستهالك الخاص تبعه الكلي نتيجة السياسة 
ً
أما الفترة 1992: 2002 فقد شهدت انخفاضا

االنكماشية التي طبقتها الــدولــة خــالل هــذه الفترة، مما أدى إلــى انخفاض معدالت التغير في االستهالك الخاص إلــى %3.5 
والكلي إلى 5.3% عام 2002، أما االستهالك الحكومي فقد اتجهت معدالت تغيره إلى االرتفاع غير املستقر لتصل إلى %26.5 
 200 وانخفاض قيمته ارتفع  2001. ومــع تعويم الجنيه عــام   ليبلغ 6.6% عــام 

ً
عــام 1997 ثم أخــذ في االنخفاض مــجــددا

معدل التغير في الــواردات ليصل إلى 41% عام 2004 ثم اتجه إلى االنخفاض مع التحسن في قيمة الجنيه ليصل إلى %11 
2008، ثم انخفض  2006، ليتجه مرة أخــرى إلى االرتفاع مع ارتفاع معدالت األسعار العاملية ليصل إلى 33.4% عام  عام 
إلى -4.8%، -2.6% عام 2009، 2010 على التوالي نتيجة النخفاض األسعار العاملية بتأثير األزمة املالية العاملية أغسطس 
 حتى عام 2012 بسبب تعافي االقتصاد العالمي والثورة املصرية وما أعقبها من أحداث 

ً
2008، ليذهب إلى االرتفاع مجددا

 بسبب إصدار بعض القوانين لتحجيم االستيراد خالل الفترة  201: 2016. هذا وقد شهدت 
ً
سياسية، لينخفض مجددا

2002: 2012 بمتوسط عام 17.2% طوال   غير مستقر طوال الفترة 
ً
معدالت التغير في االستهالك الخاص والكلي ارتفاعا

هذه الفترة، تبعه انخفاض نسبي ليصل إلى 11.3% عام 2016.

اختبار العالقة بين معدل التضخم ومعدل التغير في االستهالك النهائي الكلي:ب- 

الفرض الصفري: ال توجد عالقة ذات داللــة إحصائية بين معدل التضخم ومعدل التغير في االستهالك النهائي - 
الكلي.

الفرض البديل: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل التضخم ومعدل التغير في االستهالك النهائي الكلي.- 

هذا وباالعتماد على البيانات املتوفرة عن معدالت التضخم واالستهالك في مصر في الفترة من 1984: 2018م، وبرنامج 
بين معدل  للعالقة  القيا�سي  التحليل  ونتائج  كانت خــطــوات  التحليل  واتــبــاع خــطــوات   ،)Eviews 10( اإلحــصــائــي  التحليل 

التضخم ومعدل التغير في االستهالك النهائي الكلي على النحو التالي:

الخطوة األولــى: توصيف النموذج وتحديد مؤشرات املتغيرات ومصادر البيانات وتقدير اإلحصاءات الوصفية  1-
ملتغيرات النموذج:

يــنــطــوي هـــذا الــنــمــوذج عــلــى متغيرين فــقــط هــمــا التضخم والــطــلــب الــكــلــي وقـــد تــعــددت املـــؤشـــرات الــتــي تعبر عنهما في 
فــي ظل  إلــى أفــضــل النتائج  الــدراســات التطبيقية غير أنــه بعد إجـــراء العديد مــن مــحــاوالت القياس التجريبية تــم التوصل 
املؤشرات التي تم االستقرار عليها، وقد كانت املتغيرات واملؤشرات املعبرة عنها ورموزها بالنموذج القيا�سي على النحو التالي:

 لبيانات البنك الدولي، والذي يعبر - 
ً
معدل التضخم )INFL( األسعار التي يدفعها املستهلكون تقديرات سنوية وفقا

عن مقدار التغير في املستوى العام في األسعار. 

معدل التغير في االستهالك النهائي الكلي )CA( وقد تم من بيانات وزارة التخطيط مجموع االستهالك النهائي الكلي، - 
والذي يعبر عن مقدار التغير في الطلب الكلي للمجتمع على شراء السلع والخدمات.

هذا وقد تم أخذ قيم اللوغاريتم ملتغير معدل التضخم والرمز له )LINFL( وكذلك معدل التغير في االستهالك والرمز 
 )OLS( حيث يساعد الشكل اللوغاريتمي على افتراض خطية الدالة الستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية )LCA( له
 لتحقيقه أقل خطأ معياري للبواقي مقارنة 

ً
في التحليل القيا�سي، وكذلك حتى تتسم نتائج النموذج بجودة توفيق عالية نظرا

باألشكال األخــرى للدوال، كما أن املعلمات املقدرة في هذا الشكل تمثل املرونات األمــر الــذي يسهل تحديد التأثير النسبي 
لكل متغير مستقل على املتغير التابع دون التأثر بوحدات القياس الخاصة بكل متغير. هذا ومن تم رسم املتغيرات وتقدير 

اإلحصاءات الوصفية للتأكد من عدم وجود مشكالت مبدئية في النموذج وذلك على النحو التالي:
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يتضح من الشكل: عــدم وجــود قيم شــاذة أو قيم 
مفقودة للمتغيرات الداخلة في النموذج.

يــــالحــــظ مـــــن اإلحــــــــصــــــــاءات الــــوصــــفــــيــــة ومـــصـــفـــوفـــة 
 عــلــى 

ً
مـــعـــامـــالت االرتـــــبـــــاط ملـــتـــغـــيـــرات الــــنــــمــــوذج واســــتــــنــــادا

اختبار )1(Jarque- Bear حيث تفوق االحتمالية له )0.36( 
للتضخم )0.77( لالستهالك النهائي الكلي القيمة الحرجة 
وهي مستوى معنوية 5%، فأن سالسل البيانات ملتغيرات 
الـــنـــمـــوذج تــأخــذ شــكــل الـــتـــوزيـــع املــعــتــدل الــطــبــيــعــي فـــي ظل 
ثــابــت، حيث يرتبط معدل التضخم بعالقة  وجــود تباين 
طردية قوية مع الطلب الكلي املعبر عنه بمعدل التغير في 

االستهالك النهائي الكلي.

الخطوة الثانية: تحديد املنهج القيا�شي واختبار البيانات: 2-

تعتمد الدراسات التطبيقية عادة في دراسة العالقات السببية بين املتغيرات 
املربعات الصغرى  املقدر بطريقة   )ECM( الخطأ  االقتصادية على نموذج تصحيح 
العادية الــذي يمثل حركية املــدى القصير للعالقة بين املتغيرات، والــذي يستخدم 
عندما تتصف املتغيرات بخاصية التكامل املشترك ويطبق عادة للتوفيق بين سلوك 
املتغيرات االقتصادية في األجل القصير واألجل الطويل، حيث يفترض أن املتغيرات 
االقتصادية عادة ما تتجه في األجل الطويل نحو حالة من االستقرار يطلق عليها وضع 
 ألنه في كثير من األحيان تكون أغلب سالسل البيانات غير مستقرة 

ً
التوازن، ونظرا

وفي مثل هذه الحاالت ال تصلح الطريقة التقليدية في دراسة عالقات االنحدار بين 
املــتــغــيــرات وهـــي فــي صــورتــهــا األصــلــيــة )املــســتــوى( حــيــث يـــؤدي ذلـــك إلـــى الــحــصــول على 
مــا يسمى بــاالنــحــدار الــزائــف، ومــن ثــم فــإن االخــتــبــارات اإلحصائية العادية ال يمكن 
االعتماد عليها، ويجب أخذ الفرق األول لجميع هذه املتغيرات لتجنب هذه الظاهرة، 
إال أن ذلك يؤدي إلى فقدان العالقات طويلة األجل بين املتغيرات التي تتميز بأهميتها 
بيانات السالسل  أنــه إذا كانت  لــدى واضــعــي السياسات االقــتــصــاديــة، غير  الكبيرة 
الزمنية للمتغيرات غير مستقرة كل على حدة ولكنها تتصف بخاصية التكامل املشترك 
فيما بينها كمجموعة فإن البواقي تكون مستقرة مما يعني أن متغيرات النموذج تسير 
 .)18  ،17  :2015 فــي نفس االتــجــاه، وبالتالي يتحقق توازنها فــي األجــل الطويل )نــجــا، 
وإذا كان النموذج يحتوي على متغيرين فقط أي أن املعادلة وحيدة املتغير املستقل 
نختار منهجية »انجل-غراينجر« التي تقوم على تقدير املعادلة املطلوبة ثم استخراج 
البواقي لها ثم اختبار السكون وإذا كانت البواقي ساكنة عند املستوى نقول بأن هذه 
املتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة، وإذا لم تكن ساكنة فال نستطيع القول إنها 
. أما إذا كان النموذج متعدد املتغيرات فيمكن قياس العالقة 

ً
 مشتركا

ً
متكاملة تكامال

بين املتغيرات بدون أخذ الفرق األول لها لتحديد العالقات طويلة األجل باستخدام 
الوقت  في  القصير  في األجــل  املتغيرات  بين  العالقات   عن تحديد 

ً
)VECM( فضال املتغيرات  الخطأ متعدد  نموذج تصحيح 

)Jarque-BearTest  )1 : هــو اختبــار إحصائــي لتأكيــد الفرضيــة املنعدمــة »العينــة مســتقاة مــن جمهــرة موزعــة طبيعيــا«. ينتمــي هــذا االختبــار إلــى االختبــارات غيــر 
املعلميــة، حيــث إنــه ال يهتــم بالتشــابه اإلحصائــي للبيانــات مــع بيانــات نظريــة بنفــس أبعادهــا )متوســط وحجــم العينــة مثــال(. يقــوم االختبــار علــى قيــاس مــدى 
اقتــراب مميــزات النزعــة املركزيــة للعينــة املدروســة، وخصوصــا معاملــي االلتــواء )Skewness( والتفرطــح )Kurtosis(، مــع معامــالت عينــة موزعــة طبيعيــا، 
ترفــض  بموجبهــا  التــي  الحرجــة،  القيمــة  الكبــرى.  للعينــات  بالنســبة  االختباريــة  وبقوتــه  تطبيقــه  بســهولة  أيضــا  االختبــار  يتميــز  والتبايــن.  املتوســط  بنفــس 
الفرضيــة تكــون بداللــة عتبــة القيمــة االحتماليــة ودرجــة الحريــة املوافقــة لتوزيــع خــي تربيــع. وباســتخدام القيــم االحتماليــة )p-value( وباعتبــار عتبــة )فــي 
الغالــب تعتبــر 0.05(: إذا كانــت القيمــة االحتماليــة أصغــر مــن القيمــة الحرجــة 5% ترفــض الفرضيــة املنعدمــة، وإذا كانــت القيمــة االحتماليــة أكبــر مــن القيمــة 

الحرجــة 5% ال ترفــض الفرضيــة املنعدمــة.
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شكل رقم )8( رسم بيانات املتغيرات الداخلة في النموذج

جدول رقم )))
تقدير اإلحصاءات الوصفية 

للمتغيرات الداخلة في النموذج
CAINFL

16.4279811.65657Mean
16.4062511.27Median
33.0873229.5Maximum
4.8969942.27Minimum
6.5335036.582861Std. Dev.
0.2943840.588924Skewness
2.9490852.963520Kurtosis
0.5093092.025125Jarque- Bear
0.7751840.363287Probability
574.9793407.98Sum
1451.3471473.358Sum Sq. Dev.

 5 5Observations

تقدير عالقة االرتباط
بين املتغير التابع واملتغير املستقل

CAINFL
0.710463901INFL

10.71046390CA

 (Covariance( معدل التغاير
البيانات األساسية

CAINFL
29.983403442.0959425INFL
41.467047129.6834034CA
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نفسه. كما أنه من مزايا نموذج )VECM( أنه يساعد على تحديد العالقة السببية بين املتغيرات في األجل القصير من خالل 
.)ECT( والعالقة السببية في األجل الطويل من خالل معنوية معامل تصحيح الخطأ ،)Wald Test( اختبار

 عنه 
ً
 وبالتالي فإنه من خالل العرض السابق يمكن اختبار العالقة السببية بين معدل التضخم والطلب الكلي معبرا

بمعدل التغير في االستهالك النهائي الكلي باستخدام أسلوب منهجية انجل – غراينجر للمعادلة وحيدة املتغير املستقل التي 
تقوم على تقدير املعادلة املطلوبة ثم استخراج البواقي لها ثم اختبار السكون وإذا كانت البواقي ساكنة عند املستوى نقول 

.
ً
 مشتركا

ً
بأن هذه املتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة، أما إذا لم تكن ساكنة فال نستطيع القول إنها متكاملة تكامال

اختبار سكون البيانات )جذور الوحدة(:	 

يتم عمل هذا االختبار لتحديد مدى استقرار أو عدم استقرار املتغيرات الداخلة في النموذج، ومن ثم درجة التكامل 
 عــن تحديد فــتــرات التباطؤ الــزمــنــي ملتغيرا الــنــمــوذج، ومــن خــالل تحليل الــبــيــانــات على برنامج 

ً
لكل متغير على حــدة فــضــال
تــحــديــد  تـــــم   )EViews10(
فــتــرة إبــطــاء واحــــدة للمتغير 
ــــدل الـــتـــضـــخـــم،  ــعـ ــ ــــع مـ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
وفــتــرة إبــطــاء صــفــر للمتغير 
املــســتــقــل مـــعـــدل الــتــغــيــر فــي 
االســــتــــهــــالك الـــنـــهـــائـــي الــكــلــي 
هــــذا   ،)SC( ملــــعــــيــــار   

ً
وفــــــقــــــا

ــيـــــص نــــتــــائــــج  ــ ــــخـ ــلـ ــ ويــــــمــــــكــــــن تـ
ــبـــار جــــــذور الـــــوحـــــدة فــي  ــتـ اخـ

الجدول رقم )2(:

يتضح من نتائج اختبار جذور الوحدة املوضحة بالجدول أن السالسل الزمنية لجميع املتغيرات الداخلة في النموذج 
أو   ،OLS أو بطريقة  الــعــاديــة،  النموذج بطريقة املربعات الصغرى  ثــم فإنه يمكن تقدير  ساكنة عند املستوى )I)0  ومــن 

االنحدار العادي الطبيعي.)1(

اختبار التكامل املشترك:	 

حيث أن املعادلة وحيدة املتغير املستقل نختار منهجية »انجل-غراينجر« التي تقوم على تقدير املعادلة املطلوبة ثم 
استخراج البواقي لها ثم اختبار السكون وإذا كانت البواقي ساكنة عند املستوى نقول بأن هذه املتغيرات الداخلة في النموذج 
البيانات على برنامج  . ومــن خــالل تحليل 

ً
 مشتركا

ً
إنها متكاملة تكامال القول  إذا لم تكن ساكنة فال نستطيع  أمــا  متكاملة، 

 )U( تم تحديد فترة إبطاء صفر للمتغير العشوائي، وقد كانت نتائج اختبار جذور الوحدة للمتغير العشوائي )EViews10(
كما هو موضح بالجدول السابق والتي نستنتج منها أن املتغير العشوائي )U( ساكن عند املستوى وبذلك نستطيع القول 
. وبذلك يتضح أن جميع السالسل الزمنية الداخلة في النموذج 

ً
 مشتركا

ً
إن املتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة تكامال

، ومن ثم يمكن تقدير النموذج باستخدام أحد النماذج التالية:
ً
 مشتركا

ً
متكاملة من نفس الدرجة ويوجد بينها تكامال

)1( تم اختيار نموذج االنحدار بناء على القاعدة التالية: )السواعي، 2018(
بطريقــة OLS، أو 	  العاديــة، أو  الصغــرى  املربعــات  طريقــة  باســتخدام  النمــوذج  تقديــر  نســتطيع   I)0( املســتوى  عنــد  ســاكنة  املتغيــرات  جميــع  كانــت  إذا 

الطبيعــي. العــادي  االنحــدار 
إذا كانت جميع املتغيرات ســاكنة عند املســتوى )I)1 مثال وال يوجد تكامل مشــترك بينها، نســتطيع أن نأخذ الفرق األول لكل سلســلة حتى تصبح جميعها 	 

متكاملة أو ســاكنة )I)1 ومن ثم نســتطيع تقدير هذا النموذج باســتخدام طريقة املربعات الصغرى العادية.
إذا كانت جميع املتغيرات ساكنة عند املستوى ويوجد تكامل مشترك بينها، نستطيع تقدير هذا النموذج باستخدام ما يلي:	 

نموذج انحدار املربعات الصغرى العادية باستخدام مستويات البيانات، وهذا يزودنا بعالقة توازن املدى الطويل بين املتغيرات.- 
نموذج تصحيح الخطأ )ECM( املقدر بطريقة املربعات الصغرى العادية الذي يمثل حركية املدى القصير للعالقة بين املتغيرات.- 

إذا كانــت بعــض السالســل الزمنيــة للمتغيــرات متكاملــة مــن الدرجــة )0(I وبعضهــا )I)1 أو مزيــج منهمــا نســتطيع التقديــر باســتخدام نمــوذج ARDL وطريقــة 	 
تصحيــح الخطــأ مــن خــالل هــذا النمــوذج.

جدول رقم )2) 
اختبار جذور الوحدة )سكون البيانات الداخلة في النموذج( عند مستوى معنوية %5

The first differenceLevel

NoneIntercept Trend andالقرار
interceptNoneIntercept Trend and

Intercept
القيم الحرجة3.548490-2.951125-1.951000-3.552973-2.954021-1.951332-ساكن

I)0(-11.60243-11.41866-11.23838-5.552342-2.856734-2.782434INF
I)0(-9.447273-9.318290-9.261373-1.149516-3.794225-3.718616CA
I)0(-------5.552342-5.467512-5.731911U املتغير العشوائي

 .)Eviews 10( بامللحق باستخدام برنامج )املصدر: من اعداد الباحث بناء على بيانات جدول رقم )1
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نموذج تصحيح الخطأ )ECM( املقدر بطريقة املربعات الصغرى العادية الذي يمثل حركية املدى القصير للعالقة - 
بين املتغيرات.

نموذج انحدار املربعات الصغرى العادية باستخدام مستويات البيانات، وهذا يزودنا بعالقة توازن املدى الطويل - 
بين املتغيرات.

فــي تقدير  نــمــوذج تصحيح الــخــطــأ  وبــاســتــخــدام 
النموذج يتضح ما يلي:

العالقة  الــخــطــأ أن  نــمــوذج تصحيح  يتضح مــن 
مــعــدل التضخم واملــتــغــيــر املستقل  الــتــابــع  املتغير  بــيــن 
مـــعـــدل الــتــغــيــر فــــي االســـتـــهـــالك الـــنـــهـــائـــي عـــالقـــة طـــرديـــة 
ومــعــنــويــة فـــي األجــــل الــقــصــيــر. أي أن مــعــدل الــتــغــيــر في 
تأثير وذا داللــة إحصائية  لــه  الكلي  النهائي  االستهالك 
على املتغير التابع معدل التضخم في مصر، وأنه يفسر 
حوالي 95.5% من التغير في املتغير التابع )التضخم(، 
تــؤل  لــهــا  F )342.68( واالحـــتـــمـــالـــيـــة  ـكــانـــت قــيــمــة  كــمــا 
إلـــى الــصــفــر أي أن الــنــمــوذج بــكــامــلــه صــالــح للتحليل. 

املناظرة  بالقيمة الجدولية  )2( ومقارنتها  الرقم  أنها قريبة من  إلــى قيمة )Durbin-Watson()1( وهــي )1.958( نجد  وبالنظر 
لعدد املشاهدات وهي )1.307( نجد أنها أكبر منها )Durbin-Watson, No Date: 4(، مما يشير إلى عدم وجود ارتباط ذاتي 
بين األخطاء، أي أن املعادلة تخلو من وجود أي ارتباط ذاتي، مما يشير صحة اختبار النموذج املقدر والقدرة التفسيرية له.

كما يالحظ: أن معامل التحديد )R-squared( يساوي 0.955 أي أن املتغير املستقل معدل التغير في االستهالك النهائي 
الكلي يفسر ما يقارب 95.5% من التغير في املتغير التابع )التضخم(، وأن 4.5% من التغير في املتغير التابع معدل التضخم 

يرجع إلى عوامل أخرى )املتغير العشوائي(.

وبالنظر إلى إمكانية وجود عالقة طويلة األجل بين املتغير التابع معدل التضخم واملتغير املستقل معدل التغير في االستهالك 
النهائي الكلي نجد أن: معامل تصحيح الخطأ )U( معنوي عند مستوى أقل من 5% مما يدل على وجود عالقة في األجل الطويل 
بين املتغير التابع واملتغير املستقل، غير أن معامل تصحيح الخطأ موجب مما يشير إلى عدم وجود عالقة في األجل الطويل. وحيث 
فإن  كمجموعة  بينها  فيما  املشترك  التكامل  بخاصية  وتتصف  حــدة  على  كــل  مستقرة  للمتغيرات  الزمنية  السالسل  بيانات  إن 

البواقي تكون مستقرة مما يعني أن متغيرات النموذج تسير في نفس االتجاه، وبالتالي يتحقق توازنها في األجل الطويل.

الخطوة الثالثة: صياغة معادلة االنحدار ونموذج تصحيح الخطأ:  -
Estimation Command:
=========================
LS LINFL C LCA U
Estimation Equation:
=========================
LINFL = C)1( + C)2(*LCA + C)3(*U
Substituted Coefficients:
=========================
LINFL = -0.775762109562 + 1.1239232352*LCA + 0.0826348574245*U

الخطوة الرابعة: الكشف عن املشاكل القياسية بالنموذج: 4-

يمكن الكشف عن املشاكل القياسية في النموذج من خالل ثالث خطوات هي رسم توزيع البواقي، اختالف التباين، 
االرتباط الذاتي والتي يمكن إجرائها على النحو التالي:

 بالبديــل 
ً
)1(  يختبــر إحصائــي اختبــار Durbin-Watson الفرضيــة الصفريــة القائلــة بــأن البقايــا مــن انحــدار املربعــات الصغــرى العاديــة ليســت مرتبطــة تلقائيــا

االرتبــاط  عــدم  إلــى  مــن )2(  القريبــة  القيمــة  إلــى )4(، وتشــير  مــن )0(  القيمــة  فــي   Durbin-Watson إحصائيــات  لعمليــة AR1. وتتــراوح  البقايــا  تتبعــه  الــذي 
التلقائــي، وتشــير القيمــة باتجــاه )0( إلــى الترابــط الذاتــي اإليجابــي، وتشــير القيمــة باتجــاه )4( إلــى الترابــط الذاتــي الســلبي.

Dependent Variable: LINFL 
Method: Least Squares 
Date: 04/(3/20           Time: (3:25 
Sample: (984 20(8 
Included observations: 35

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.775762 0.149549 -5.187327 0.0000

LCA 1.123923 0.054462 20.63670 0.0000
U 0.082635 0.005406 15.28577 0.0000

R-squared 0.955392 Mean dependent var 2.268185
Adjusted R-squared 0.952604 S.D. dependent var 0.670245

S.E. of regression 0.145916 Akaike info criterion -0.929753
Sum squared resid 0.681328 Schwarz criterion -0.796438

Log likelihood 19.27068 Hannan-Quinn criter. -0.883733
F-statistic 342.6817 Durbin-Watson stat 1.958970

Prob)F-statistic( 0.000000
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توزيع البواقي: يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من خالل الرسم البياني لتوزيع البواقي فإذا كان - 
يمكن  املــقــدر والعكس صحيح. كما  النموذج  فــي  بعدم وجــود مشاكل قياسية  الحكم  يتم  الطبيعي  التوزيع  يتبع 
الحكم من خالل اختبار الفرض العدمي بأن التوزيع ال يتبع التوزيع الطبيعي والفرض البديل بأن التوزيع يتبع 

التوزيع الطبيعي تقدير. 
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Series: Residuals
Sample 1984 2018
Observations 35

Mean       1.02e-15
Median   0.054922
Maximum  0.196721
Minimum -0.517321
Std. Dev.   0.141559
Skewness  -1.706743
Kurtosis   6.565570

Jarque-Bera  35.53256
Probability  0.000000 

 
ً
 نظرا

ً
 طبيعيا

ً
هذا ومن خالل الشكل البياني ونتائج اختبار توزيع البواقي يمكن القول إن البواقي غير موزعة توزيعا   

ألن االحتمالية لها تؤل إلى الصفر وأقــل من مستوى معنوية 5%، وهــذا ما يتضح من الشكل البياني أيضا. هذا 
ويمكن إرجــاع ذلك إلى القصور النسبي في عدد املشاهدات أن أنه بزيادة عدد املشاهدات من املمكن أن يدخل 

توزيع البواقي في إطار التوزيع الطبيعي.

اختالف التباين: يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من اختبار التباين واختبار الفرض الصفري بأنه - 
يــوجــد متوسط مجموعة واحـــدة على  بــأنــه  فــي املجتمع، والــفــرض البديل  يــوجــد فـــروق بين متوسطات املجموعات  ال 
األقل يختلف عن متوسطات باقي املجموعات، وفي حالة إثبات الفرض الصفري يتم الحكم بوجود مشاكل قياسية 
في النموذج، وفي حالة قبول الفرض البديل يتم الحكم بعدم وجود مشاكل قياسية في النموذج. هذا ومن خالل نتائج 

اختبار التباين نجد أن االحتمالية له )0.821( وهي أكبر من 5% أي أنه يمكن الحكم بعدم وجود مشاكل قياسية.

يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من اختبار االرتباط الذاتي واختبار الفرض -  االرتباط الذاتي: 
الــعــدمــي بــأنــه ال يــوجــد ارتــبــاط ذاتـــي للمتغيرات الــداخــلــة فــي الــنــمــوذج، والــفــرض الــبــديــل بــأنــه يــوجــد ارتــبــاط ذاتــي 
للمتغيرات الــداخــلــة فــي الــنــمــوذج، فـــإذا كــان هــنــاك ارتــبــاط ذاتـــي يتم الحكم بــوجــود مشاكل قياسية فــي النموذج 
والعكس صحيح. هذا ومن خالل نتائج اختبار االرتباط الذاتي للمتغيرات الداخلة في النموذج نجد أن االحتمالية 

له )0828( وهي أكبر من 5% أي أنه يمكن الحكم بعدم ارتباط ذاتي أي عدم وجود مشاكل قياسية.

الخطوة الخامسة: التنبؤ: 5-

تشير املعادلة املقدرة إلى أن التغير في االستهالك النهائي الكلي له أثر إيجابي ومعنوي على معدل التضخم، وأن التغير 
 من معدله 

ً
1% يترتب عليه تغير في املتغير التابع معدل التضخم بنسبة 1.12% تقريبا في االستهالك النهائي الكلي بنسبة 

في  التغير  2018 ينخفض معدل  لعام  املــقــدر  الكلي بمقدار اإلســـراف  النهائي  انخفاض االستهالك  وبــافــتــراض  القائم. هــذا 
االستهالك النهائي الكلي من 22.13% إلى 4.23% لذات العام بنسبة انخفاض 80.9% من قيمته،)1( وبالتعويض عن ذلك في 

معادلة االنحدار كانت النتائج على النحو التالي:
LINFL = -0.775762109562 + 1.1239232352*LCA + 0.0826348574245*U

هذا ويمكن تحويل املعادلة اللوغاريتمية إلى الصورة األسية لتكون على الشكل التالي:

)1(  تــم حســاب نســبة االنخفــاض فــي معــدل االســتهالك النهائــي الكلــي باســتبعاد أثــر اإلســراف بنــاء علــى املعادلــة التاليــة: )))مجمــوع االســتهالك النهائــي الكلــي 
 x 100= )))2017 لعــام 2018 – اإلســراف املقــدر لعــام 2018( - مجمــوع االســتهالك النهائــي الكلــي لعــام 2017(( ÷ مجمــوع االســتهالك النهائــي الكلــي لعــام
وهــو  لعــام 2018  الكلــي  النهائــي  االســتهالك  فــي  التغيــر  معــدل  مــن  النســبة  هــذه  x 100= 4.23 )))3408.1 ÷ ))3408.1 - )609.95 -4162.2(((%. وبطــرح 
)22.13%( نحصــل علــى مقــدار االنخفــاض فــي معــدل التغيــر فــي االســتهالك النهائــي املترتــب علــى اســتبعاد اإلســراف املقــدر وهــو )17.9%( وبقســمته علــى معــدل 
االســتهالك النهائــي الكلــي لعــام 2018 وهــو )22.13%( نحصــل علــى نســبة االنخفــاض فــي معــدل االســتهالك النهائــي الكلــي نتيجــة انخفــاض االســتهالك الكلــي 

بمقــدار اإلســراف املقــدر وهــي )%80.9(.
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INFL= )CA(1.1239232352
*
)2.718( -0.775762109562+)0.0826348574245*-1.335893(

INFL= )4.23(1.124
*
)2.718( -0.776+)0.083*-1.336( = 2.08

أي أن معدل التضخم كان من املتوقع أن ينخفض من 14.4% إلى 2.08% أي أنه سوف ينخفض بنسبة %85.53 
، وذلك إذا تم خفض االستهالك النهائي الكلي بمقدار اإلســراف املقدر)1(. وبافتراض 

ً
من قيمته أي بمقدار 12.32% تقريبا

انخفاض االستهالك النهائي الكلي بمقدار اإلسراف والتبذير املقدر لعام 2018 ينخفض معدل التغير في االستهالك النهائي 
الكلي من 22.13% إلى )-1.99%( لــذات العام بنسبة انخفاض 108.99% من قيمته،)2(  وبالتعويض عن ذلك في معادلة 

االنحدار كانت النتائج على النحو التالي:
INFL= )-1.99(1.124

*
)2.718( -0.776+)0.083*-1.336( = -0.9

أي أن معدل التضخم كان من املتوقع أن ينخفض من 14.4% إلى )-0.9%( أي أن معدل التضخم سوف ينخفض 
النهائي الكلي بمقدار اإلســراف  تــم خفض االســتــهــالك  وذلــك إذا   ) (،

ً
تــقــريــبــا بنسبة 106.2% مــن قيمته أي بمقدار %15.3 

.
ً
والتبذير املقدر. أي أن املستوى العام لأسعار سوف ينخفض بنسبة 0.9% تقريبا

- أثر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على التنمية االقتصادية
ً
خامسا

يمكن دراســة العالقة بين االنحراف في السلوك االستهالكي والتنمية االقتصادية من خالل دراســة أثر االنحراف في 
السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على االدخــار واالستثمار ومعدالت النمو في الناتج املحلي اإلجمالي كمؤشر عام على 

التنمية االقتصادية في مصر وذلك على النحو التالي: 

قياس أثر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على معدالت االدخارأ- 

يؤدي اإلسراف واملبالغة في السلوك االستهالكي إلى تزايد الطلب االستهالكي ومن ثم انخفاض إجمالي االدخار، وبالتالي 
االستثمار املــحــلــي. ويتلخص أثــر االنــحــراف فــي الــســلــوك االستهالكي على مــقــدار التغير والــزيــادة فــي االدخــــار نتيجة االلــتــزام 
في السلوك االستهالكي، والتي من أهمها  أثــر االنــحــراف  لقياس  البحث كمعيار  اتخذها  الرشيد والتي  بضوابط االستهالك 
البعد عن اإلسراف والتبذير أي أن إجمالي االدخار سوف يرتفع بمقدار املبالغ التي يتم إنفاقها على بنود اإلسراف والتبذير، 

ومن ثم ترتفع نسبة إجمالي االدخار إلى الناتج املحلي اإلجمالي كما هو موضح بالشكل البياني رقم )9(.

يتضح من الشكل أن معالجة االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري وما يترتب عليه من توفير للمبالغ 
املهدرة على أوجه اإلسراف والتبذير والتي تتحول مباشرة إلى االدخار ومن ثم االستثمار، وبإضافة اإلسراف والتبذير املقدر 
إلى إجمالي االدخار ترتفع نسبته إلى الناتج املحلي اإلجمالي بنسب متفاوتة ليحد من االنخفاض الحاد ويحافظ على االستقرار 
في معدالت االدخار خالل فترة االنفتاح االقتصادي ويصل إلى معدالته السابقة بما يفوق 0 % بداية من عام 2004 حتى 
خالل فترة األزمة املالية العاملية في 2008، وتجدر اإلشارة أن الفجوة الكبيرة بين معدالت االدخار قبل وبعد إضافة اإلسراف 
والتبذير املقدر نسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي خالل الفترة 2011: 2018 تعود إلى إضافة التبذير املقدر بداية من عام 
2011 واآلثــار االقتصادية للثورة املصرية وعــدم االستقرار السيا�سي خالل هذه الفترة. هذا وقد اتجهت معدالت إجمالي 

االدخار إلى الناتج املحلي اإلجمالي في التحسن بداية من عام 2016. 

)1(  تــم حســاب مقــدار االنخفــاض فــي معــدل التضخــم بنــاء علــى املعادلــة التاليــة: نســبة االنخفــاض فــي معــدل التضخــم= معــدل التضخــم الفعلــي لعــام 2018 
)14.4( - معــدل التضخــم املتوقــع لعــام 2018 بعــد اســتبعاد أثــر اإلســراف )2.08( = 12.32.

)2(  تــم حســاب نســبة االنخفــاض فــي معــدل االســتهالك النهائــي الكلــي باســتبعاد أثــر اإلســراف بنــاء علــى املعادلــة التاليــة: )))مجمــوع االســتهالك النهائــي الكلــي 
 x )))2017 لعــام 2018 – اإلســراف والتبذيــر املقــدر لعــام 2018( - مجمــوع االســتهالك النهائــي الكلــي لعــام 2017(( ÷ مجمــوع االســتهالك النهائــي الكلــي لعــام
x 100= -1.99 )))3408.1 ÷ ))3408.1 - )821.94 -4162.2((( =100%. وبطرح معدل التغير في االستهالك النهائي الكلي لعام 2018 من هذه النسبة وهو 
)22.13%( نحصــل علــى مقــدار االنخفــاض فــي معــدل التغيــر فــي االســتهالك النهائــي املترتــب علــى اســتبعاد اإلســراف والتبذيــر املقــدر وهــو )24.12%( وبقســمته 
انخفــاض  نتيجــة  الكلــي  النهائــي  االســتهالك  معــدل  فــي  االنخفــاض  نســبة  علــى  )22.13%( نحصــل  وهــو  لعــام 2018  الكلــي  النهائــي  االســتهالك  معــدل  علــى 

االســتهالك الكلــي بمقــدار اإلســراف املقــدر وهــي )%108.99(.

) ( تــم حســاب مقــدار االنخفــاض فــي معــدل التضخــم بنــاء علــى املعادلــة التاليــة: نســبة االنخفــاض فــي معــدل التضخــم= معــدل التضخــم الفعلــي لعــام 2018 
)14.4( - معــدل التضخــم املتوقــع لعــام 2018 بعــد اســتبعاد أثــر اإلســراف )0.9-( = 15.3.
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(من إجمالي الناتج المحلي)% االسراف والتبذير المقدر + إجمالي االدخار
(من إجمالي الناتج المحلي)% إجمالي االدخار 

املصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات الجدول رقم ) ( بامللحق.

شكل رقم )9( معدالت االدخار كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي قبل وبعد إضافة اإلنفاق على اإلسراف والتبذير املقدر في 
الفترة 990): 8)20

الفرض الصفري: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجمالي االدخار املحلي واالستثمار املحلي )إجمالي تكوين - 
رأس املال الثابت( كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي.

الفرض البديل: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين إجمالي االدخــار املحلي واالستثمار املحلي )إجمالي تكوين - 
رأس املال الثابت( كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي.

هذا وباالعتماد على البيانات املتوفرة عن إجمالي االدخار واالستثمار املحلي )إجمالي تكوين رأس املال الثابت( كنسبة 
إلى الناتج املحلي اإلجمالي في مصر في الفترة من 1960: 2018م، وبرنامج التحليل اإلحصائي )Eviews 10(، واتباع خطوات 
الناتج املحلي  إلــى  بين إجمالي االدخــار واالستثمار املحلي كنسبة  القيا�سي للعالقة  التحليل  التحليل كانت خطوات ونتائج 

اإلجمالي على النحو التالي:

الخطوة األولــى: توصيف النموذج وتحديد مؤشرات املتغيرات ومصادر البيانات وتقدير اإلحصاءات الوصفية  1-
ملتغيرات النموذج:

ينطوي هذا النموذج على متغيرين فقط هما إجمالي االدخار واالستثمار املحلي وقد تعددت املؤشرات التي تعبر عنهما 
في الدراسات التطبيقية غير أنه بعد إجــراء العديد من محاوالت القياس التجريبية تم التوصل إلى أفضل النتائج في ظل 
املؤشرات التي تم االستقرار عليها، وقد كانت املتغيرات واملؤشرات املعبرة عنها ورموزها بالنموذج القيا�سي على النحو التالي:

 لبيانات البنك الدولي، والذي - 
ً
إجمالي االدخــار املحلي كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي )S( تقديرات سنوية وفقا

يعبر عن مقدار التغير في إجمالي االدخار القومي. 

 لبيانات البنك الدولي، - 
ً
إجمالي تكوين رأس املال الثابت كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي )I( تقديرات سنوية وفقا

كمعبر عن االستثمار املحلي.

هذا وقد تم أخذ قيم اللوغاريتم والفرق األول ملتغير إجمالي االدخار املحلي كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي والرمز 
له )DLS( وكذلك االستثمار املحلي )إجمالي تكوين رأس املال الثابت( كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي والرمز له )DLI( وذلك 
للعمل على استقرار البيانات والتكامل املشترك بينها، كما يساعد الشكل اللوغاريتمي على افتراض خطية الدالة الستخدام 
 
ً
طريقة املربعات الصغرى العادية )OLS( في التحليل القيا�سي، وكذلك حتى تتسم نتائج النموذج بجودة توفيق عالية نظرا

لتحقيقه أقل خطأ معياري للبواقي مقارنة باألشكال األخرى للدوال، كما أن املعلمات املقدرة في هذا الشكل تمثل املرونات 
األمــر الــذي يسهل تحديد التأثير النسبي لكل متغير مستقل على املتغير التابع دون التأثر بوحدات القياس الخاصة بكل 
متغير. هذا ومن تم رسم املتغيرات وتقدير اإلحصاءات الوصفية للتأكد من عدم وجود مشكالت مبدئية في النموذج وذلك 

على النحو التالي:
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يتضح من الشكل: عدم وجود قيم شاذة 
أو قيم مفقودة للمتغيرات الداخلة في النموذج.

ــــظ مـــــــن اإلحــــــــــصــــــــــاءات الــــوصــــفــــيــــة  ــــالحــ يــ
ومــــصــــفــــوفــــة مـــــعـــــامـــــالت االرتــــــــبــــــــاط ملـــتـــغـــيـــرات 
 Jarque- Bear على اختبار 

ً
النموذج واستنادا

لــلــمــتــغــيــر   )0.077( لــــه  االحـــتـــمـــالـــيـــة  أن  حـــيـــث 
لــلــمــتــغــيــر املــســتــقــل وهــــي أكــبــر  الـــتـــابـــع و)0.35( 
ــــي مـــســـتـــوى مــعــنــويــة  مــــن الـــقـــيـــمـــة الـــحـــرجـــة وهــ
5%، فأن سالسل البيانات ملتغيرات النموذج 

تأخذ شكل التوزيع املعتدل الطبيعي في ظل وجود تباين ثابت، حيث يرتبط إجمالي 
االدخــار املحلي كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي بعالقة طردية قوية مع االستثمار 
 عنه بإجمالي تكوين رأس املال الثابت.

ً
املحلي كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي معبرا

الخطوة الثانية: تحديد املنهج القيا�شي واختبار البيانات: 2-

من خالل العرض السابق وحيث أن هذا النموذج يحتوي على متغيرين فقط 
بين معدل  السببية  العالقة  اختبار  يمكن  املستقل  املتغير  املــعــادلــة وحــيــدة  أن  أي 
 
ً
إجمالي االدخار املحلي كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي)S( واالستثمار املحلي معبرا

عنه بإجمالي تكوين رأس املال الثابت كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي )I( باستخدام 
أسلوب منهجية انجل – غراينجر للمعادلة وحيدة املتغير املستقل التي تقوم على 
تقدير املعادلة املطلوبة ثم استخراج البواقي لها ثم اختبار السكون وإذا كانت البواقي 
ساكنة عند املستوى نقول بأن هذه املتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة، أما إذا 

.
ً
 مشتركا

ً
لم تكن ساكنة فال نستطيع القول إنها متكاملة تكامال

اختبار سكون البيانات )جذور الوحدة(:	 

يــتــم عــمــل هـــذا االخــتــبــار لــتــحــديــد مـــدى اســتــقــرار أو عـــدم اســتــقــرار املــتــغــيــرات 
 عن تحديد 

ً
الداخلة في النموذج، ومن ثم درجة التكامل لكل متغير على حدة فضال

فـــتـــرات الــتــبــاطــؤ الــزمــنــي ملــتــغــيــرا الـــنـــمـــوذج، ومـــن خـــالل تــحــلــيــل الــبــيــانــات عــلــى بــرنــامــج 
 ،)I( تم تحديد فترة إبطاء واحدة لكل من املتغير التابع االستثمار املحلي )EViews10(
 
ً
الناتج املحلي اإلجمالي )S( وفقا إلــى  واملتغير املستقل إجمالي االدخــار املحلي كنسبة 

ملعيار )SC(، هذا ويمكن تلخيص نتائج اختبار جذور الوحدة في الجدول رقم )4(.

ــــج  ــائـ ــ ــتـ ــ يــــــتــــــضــــــح مــــــــــن نـ
اخــــــتــــــبــــــار جـــــــــــــذور الـــــــوحـــــــدة 
بـــــــالـــــــجـــــــدول أن  املــــــوضــــــحــــــة 
الــــــزمــــــنــــــيــــــة أن  الـــــــســـــــالســـــــل 
جــمــيــع املـــتـــغـــيـــرات الـــداخـــلـــة 
فـــــي الــــنــــمــــوذج ســـاكـــنـــة عــنــد 
الــفــرق األول )I)1 وال يوجد 
ــتـــرك عــنــد  بــيــنــهــا تـــكـــامـــل مـــشـ
ــتــــــوى وبـــــــأخـــــــذ الـــــفـــــرق  املــــــســــ

األول لكل سلسلة أصبحت جميعها متكاملة وساكنة )I)1 ومن ثم نستطيع تقدير هذا النموذج باستخدام طريقة املربعات 
الصغرى العادية.
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شكل رقم )0)( رسم بيانات املتغيرات الداخلة في النموذج

جدول رقم )4) 
اختبار جذور الوحدة )سكون البيانات الداخلة في النموذج( عند مستوى معنوية %5

The first differenceLevel

NoneIntercept Trend andالقرار
interceptNoneIntercept Trend and

Intercept
القيم الحرجة3.490662-2.913549-1.946654-3.490662-2.913549-1.946654-ساكن

)I)1-7.754790-7.685260-7.685314-0.434525-1.718071-1.760796I
)I)1-8.036255-8.008952-8.011863-0.911889-1.181924-1.210636S

-------2.918511-2.888480-2.869002U املتغير العشوائي
 .)Eviews 10( بامللحق باستخدام برنامج )املصدر: من اعداد الباحث بناء على بيانات جدول رقم )1

جدول رقم )3)
تقدير اإلحصاءات الوصفية 

للمتغيرات الداخلة في النموذج
SI

13.0324220.39684Mean
13.4762418.88831Median
21.0884433.11688Maximum
1.78386010.74742Minimum
4.2241875.990397Std. Dev.
-0.4400550.646146Skewness
2.7469842.356446Kurtosis
2.0615815.123604Jarque- Bear
0.3567250.077166Probability
768.91281203.414Sum
1034.9382081.322Sum Sq. Dev.

5959Observations

تقدير عالقة االرتباط
بين املتغير التابع واملتغير املستقل

SI
0.722688491I

10.72268849S

 (Covariance( معدل التغاير
البيانات األساسية

SI
17.977356435.2766368I
17.541317117.9773564S
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اختبار التكامل املشترك:	 

حيث أن املعادلة وحيدة املتغير املستقل تم اختيار منهجية انجل – غراينجر ومن خالل تحليل البيانات على برنامج 
)EViews10( تم تحديد فترة إبطاء صفر للمتغير العشوائي، وقد كانت نتائج اختبار جذور الوحدة للمتغير العشوائي كما 
هو موضح بالجدول السابق والتي نستنتج منها أن املتغير العشوائي )U( ساكن عند املستوى وبذلك نستطيع القول إن 
. وبذلك يتضح أن جميع السالسل الزمنية الداخلة في النموذج متكاملة 

ً
 مشتركا

ً
املتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة تكامال

، ومن ثم يمكن تقدير النموذج باستخدام ومن ثم نستطيع تقدير النموذج 
ً
 مشتركا

ً
عند الفرق األول ويوجد بينها تكامال

باستخدام طريقة املربعات الصغرى العادية.

يتضح من النموذج أن العالقة بين املتغير التابع 
 عنه بإجمالي تكوين رأس 

ً
معدل االستثمار املحلي معبرا

املال الثابت كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي واملتغير 
املــســتــقــل إجــمــالــي االدخــــــار كــنــســبــة إلــــى الــنــاتــج املــحــلــي 
التغير نسبة  أن  أي  اإلجمالي عالقة طــرديــة ومعنوية. 
إجــمــالــي االدخــــــار إلــــى الــنــاتــج املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي لـــه تــأثــيــر 
في  املحلي  االستثمار  املتغير  على  إحصائية  داللـــة  وذا 
مصر، وأنــه يفسر حــوالــي 6.8% مــن التغير فــي املتغير 
 )4.09(  F قيمة  كانت  كما  املحلي(،  )االستثمار  التابع 
واالحــتــمــالــيــة لها أقــل مــن 5% أي أن الــنــمــوذج بكامله 
 )Durbin-Watson( صالح للتحليل. وبالنظر إلى قيمة
وهــي )1.935( نجد أنها قريبة من الرقم )2( ومقارنتها 
بــالــقــيــمــة الــجــدولــيــة املـــنـــاظـــرة لـــعـــدد املـــشـــاهـــدات وهــي 

)1.449( نجد أنها أكبر مــنــهــا،)Durbin-Watson, No Date: 4( مما يشير إلــى عــدم وجــود ارتباط ذاتــي بين األخــطــاء، أي أن 
املعادلة تخلو من وجود أي ارتباط ذاتي، مما يشير صحة اختبار النموذج املقدر والقدرة التفسيرية له.

كما يالحظ: أن معامل التحديد )R-squared( يساوي 0.068 أي أن املتغير املستقل معدل التغير في االستهالك النهائي 
الكلي يفسر ما يقارب 6.8% من التغير في املتغير التابع )االستثمار املحلي(، وأن 93.2% من التغير في املتغير التابع يرجع إلى 

عوامل أخرى )املتغير العشوائي(.

الخطوة الثالثة: صياغة معادلة االنحدار ونموذج تصحيح الخطأ:  -
Estimation Command:
=========================
LS DLI C DLS
Estimation Equation:
=========================
DLI = C)1( + C)2(*DLS
Substituted Coefficients:
=========================
DLI = 0.00296677771329 + 0.123655318749*DLS

الخطوة الرابعة: الكشف عن املشاكل القياسية بالنموذج: 4-

يمكن الكشف عن املشاكل القياسية في النموذج من خالل ثالث خطوات هي رسم توزيع البواقي، اختالف التباين، 
االرتباط الذاتي والتي يمكن إجرائها على النحو التالي:

توزيع البواقي: يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من خالل الرسم البياني لتوزيع البواقي فإذا كان - 
يمكن  املــقــدر والعكس صحيح. كما  النموذج  فــي  بعدم وجــود مشاكل قياسية  الحكم  يتم  الطبيعي  التوزيع  يتبع 
الحكم من خالل اختبار الفرض العدمي بأن التوزيع ال يتبع التوزيع الطبيعي والفرض البديل بأن التوزيع يتبع 

التوزيع الطبيعي تقدير. 

 Dependent Variable: DLI
 Method: Least Squares
Date: 04/25/20 Time: (3:47
Sample (adjusted(: (96( 20(8
Included observations: 58 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.002967 0.016706 0.177583 0.8597

DLS 0.123655 0.061146 2.022292 0.0479
R-squared 0.068059 Mean dependent var 0.001312

Adjusted R-squared 0.051418 S.D. dependent var 0.130478
S.E. of regression 0.127079 Akaike info criterion -1.254135

Sum squared resid 0.904354 Schwarz criterion -1.183085
Log likelihood 38.36991 Hannan-Quinn criter. -1.226460

F-statistic 4.089666 Durbin-Watson stat 1.935878
Prob)F-statistic( 0.047933
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Series: Residuals
Sample 1961 2018
Observations 58

Mean       6.22e-18
Median  -0.012410
Maximum  0.364734
Minimum -0.214471
Std. Dev.   0.125960
Skewness   0.663637
Kurtosis   3.410416

Jarque-Bera  4.664400
Probability  0.097082 

 
ً
 نظرا

ً
 طبيعيا

ً
هذا ومن خالل الشكل البياني ونتائج اختبار توزيع البواقي يمكن القول إن البواقي غير موزعة توزيعا   

ألن االحتمالية لها أكبر من مستوى معنوية 5%، وهذا ما يتضح من الشكل البياني أيضا. مما يدل على عدم وجود 
مشاكل قياسية في النموذج. هذا ويمكن إرجــاع ذلك إلى القصور النسبي في عدد املشاهدات أن أنه بزيادة عدد 

املشاهدات من املمكن أن يدخل توزيع البواقي في إطار التوزيع الطبيعي.

اختالف التباين: يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من اختبار التباين واختبار الفرض الصفري بأنه - 
بأنه يوجد متوسط مجموعة واحــدة على  ال يوجد فــروق بين متوسطات املجموعات في املجتمع، والــفــرض البديل 
األقل يختلف عن متوسطات باقي املجموعات، وفي حالة إثبات الفرض الصفري يتم الحكم بوجود مشاكل قياسية 
في النموذج، وفي حالة قبول الفرض البديل يتم الحكم بعدم وجود مشاكل قياسية في النموذج. هذا ومن خالل نتائج 

اختبار التباين نجد أن االحتمالية لها )0.682( أكبر من 5% أي أنه يمكن الحكم بعدم وجود مشاكل قياسية.

االرتباط الذاتي: يمكن الحكم بوجود مشاكل قياسية في النموذج من اختبار االرتباط الذاتي واختبار الفرض - 
الــعــدمــي بــأنــه ال يــوجــد ارتــبــاط ذاتـــي للمتغيرات الــداخــلــة فــي الــنــمــوذج، والــفــرض الــبــديــل بــأنــه يــوجــد ارتــبــاط ذاتــي 
للمتغيرات الــداخــلــة فــي الــنــمــوذج، فـــإذا كــان هــنــاك ارتــبــاط ذاتـــي يتم الحكم بــوجــود مشاكل قياسية فــي النموذج 
والعكس صحيح. هذا ومن خالل نتائج اختبار االرتباط الذاتي للمتغيرات الداخلة في النموذج نجد أن االحتمالية 

لها )0.835( أكبر من 5% أي أنه يمكن الحكم بعدم ارتباط ذاتي أي عدم وجود مشاكل قياسية.

الخطوة الخامسة: التنبؤ: 5-

تشير املعادلة املقدرة إلى أن التغير في نسبة إجمالي االدخار إلى الناتج املحلي اإلجمالي لها أثر إيجابي ومعنوي على نسبة 
إجمالي تكوين رأس املال الثابت إلى الناتج املحلي اإلجمالي، وأن التغير في إجمالي االدخار إلى الناتج املحلي بنسبة 1% يترتب 
 من معدله 

ً
عليه تغير في املتغير التابع نسبة إجمالي تكوين رأس املال الثابت إلى الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 1.24% تقريبا

القائم. هذا وبافتراض انخفاض االستهالك النهائي الكلي بمقدار اإلسراف والتبذير املقدر لعام 2018 وهو 821.94 مليار 
جنيه يرتفع إجمالي االدخــار املحلي من 275.2 إلــى 1097.14 مليار جنيه أي أنــه ســوف يــزداد بنسبة 298.6% من قيمته، 
وبذلك ترتفع نسبة إجمالي االدخار املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي من 6.2% إلى 24.72% أي بمقدار 18.52% نقطة لذات 

العام، وبالتعويض عن ذلك في معادلة االنحدار كانت النتائج على النحو التالي:

DLI = 0.00296677771329 + 0.123655318749*DLS

هذا ويمكن تحويل املعادلة اللوغاريتمية إلى الصورة األسية لتكون على الشكل التالي:
DI = )2.718(0.00296677771329 +)DS(0.123655318749  DI = )2.718(0.003 +)2.986(0.124 = 2.148

أي أن معدل االستثمار إلى الناتج املحلي اإلجمالي كان من املتوقع أن يرتفع بمقدار 214.8% من قيمته، ليرتفع من 
16.66% إلى 35.79% أي بمقدار 19.13 نقطة، وذلك إذا ارتفع معدل االدخار املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي من 6.2% إلى 
18.52% أي بمقدار 298.6% من قيمته، أي بمقدار 12.32 نقطة، وذلك بافتراض زيادة االدخار املحلي بمقدار اإلسراف 
والتبذير املقدر 821.94 مليار جنيه، وهذا ما يجعل االستثمار املحلي يرتفع من 739.1 مليار جنيه عام 2018 إلى 1587.58 

مليار جنيه لذات العام.
DI = )2.718(0.003 +) 22.94(0.124 = 2.4777
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أي أن معدل االستثمار إلى الناتج املحلي اإلجمالي كان من املتوقع أن يرتفع بمقدار 247.77% من قيمته، ليرتفع من 
16.66% إلى 41.27% أي بمقدار 24.61 نقطة، وذلك إذا ارتفع معدل االدخار املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي من %6.2 
إلــى 22.94%،)1( أي بمقدار 298.6% من قيمته، أي بمقدار 18.52 نقطة، وذلــك بافتراض زيــادة االدخـــار املحلي بمقدار 
اإلسراف والتبذير املقدر 821.94 مليار جنيه، وهذا ما يجعل االستثمار املحلي يرتفع من 739.1 مليار جنيه عام 2018 إلى 

1831.3 مليار جنيه لذات العام.

اختبار العالقة بين االستثمار املحلي والناتج املحلي اإلجمالي:ب- 

بين االستثمار املحلي  النمو االقتصادي، ويمكن اختبار العالقة  في تحريك معدالت  الفاعل  العامل  يعد االستثمار 
والناتج املحلي اإلجمالي على النحو التالي:

الفرض الصفري: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي واالستثمار املحلي - 
)إجمالي تكوين رأس املال الثابت( كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي.

الفرض البديل: توجد عالقة ذات داللــة إحصائية بين معدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي واالستثمار املحلي - 
)إجمالي تكوين رأس املال الثابت( كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي.

هذا وباالعتماد على البيانات املتوفرة عن معدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي واالستثمار املحلي )إجمالي تكوين رأس 
 Eviews( كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي في مصر في الفترة من 1961: 2018م، وبرنامج التحليل اإلحصائي )املال الثابت
10(، واتباع خطوات التحليل كانت خطوات ونتائج التحليل القيا�سي للعالقة بين إجمالي االدخار واالستثمار املحلي كنسبة 

إلى الناتج املحلي اإلجمالي على النحو التالي:

الخطوة األولــى: توصيف النموذج وتحديد مؤشرات املتغيرات ومصادر البيانات وتقدير اإلحصاءات الوصفية  1-
ملتغيرات النموذج:

وقــد تعددت  الــنــمــوذج على متغيرين فقط هما مــعــدل نمو الناتج املحلي اإلجــمــالــي واالســتــثــمــار املحلي  ينطوي هــذا 
املؤشرات التي تعبر عنهما في الدراسات التطبيقية غير أنه بعد إجراء العديد من محاوالت القياس التجريبية تم التوصل 
إلى أفضل النتائج في ظل املؤشرات التي تم االستقرار عليها، وقد كانت املتغيرات واملؤشرات املعبرة عنها ورموزها بالنموذج 

القيا�سي على النحو التالي:

 لبيانات البنك الدولي.- 
ً
معدل النمو في الناتج املحلي )GDP( تقديرات سنوية وفقا

 لبيانات البنك الدولي، - 
ً
إجمالي تكوين رأس املال الثابت كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي )I( تقديرات سنوية وفقا

كمعبر عن االستثمار املحلي.

هــذا وقــد تــم أخــذ الــفــرق األول ملتغير معدل النمو فــي الناتج املحلي اإلجمالي والــرمــز لــه )DGDP( وكــذلــك االستثمار 
املحلي )إجمالي تكوين رأس املال الثابت( كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي والرمز له )DI( وذلك للعمل على استقرار البيانات 

تــم رســم املتغيرات وتقدير  بينها. هــذا ومــن  والتكامل املشترك 
اإلحصاءات الوصفية للتأكد من عدم وجود مشكالت مبدئية 

في النموذج وذلك على النحو التالي:

يــتــضــح مــــن الـــشـــكـــل: عـــــدم وجـــــــود قـــيـــم شـــــــاذة أو قــيــم 
مفقودة للمتغيرات الداخلة في النموذج.

يالحظ من اإلحــصــاءات الوصفية ومصفوفة معامالت 
 Jarque- عــلــى اخــتــبــار 

ً
االرتـــبـــاط ملــتــغــيــرات الــنــمــوذج واســـتـــنـــادا

و)0.09(  املحلي  للناتج   )0.065( لــه  املعنوية  ومــســتــوى   Bear

)1( تــم حســاب هــذه النســبة بنــاء علــى املعادلــة التاليــة: )إجمالــي االدخــار املحلــي عــام 2018 + اإلســراف والتبذيــر املقــدر لــذات العــام(/ الناتــج املحلــي اإلجمالــي(( 
– نســبة االدخــار املحلــي إلــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي لعــام 2017. وذلــك للحصــول علــى الفــرق األول للسلســلة الزمنيــة والتعويــض عنــه فــي معادلــة االنحــدار. 

.22.94 = 1.78 – 24.72 = 4437.4 /)821.94 275.2+(
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لــالســتــثــمــار املــحــلــي نــجــد أنــــه أكـــبـــر مـــن مــســتــوى مــعــنــويــة 5% ومــــن ثـــم فــــإن ســالســل 
البيانات ملتغيرات النموذج تأخذ شكل التوزيع املعتدل الطبيعي في ظل وجود تباين 
عنه   

ً
معبرا اإلجمالي  املحلي  الناتج  إلــى  كنسبة  املحلي  االستثمار  يرتبط  حيث  ثــابــت، 

بإجمالي تكوين رأس املال الثابت بعالقة طردية قوية مع معدل النمو في الناتج املحلي 
اإلجمالي.

الخطوة الثانية: تحديد املنهج القيا�شي واختبار البيانات: 2-

حيــث أن النمــوذج يحتــوي علــى متغيريــن فقــط أي أن املعادلــة وحيــدة املتغيــر 
بيــن معــدل إجمالــي االدخــار املحلــي  الســببية  العالقــة  يمكــن اختبــار  فإنــه  املســتقل 
 عنــه بإجمالــي تكويــن رأس 

ً
كنســبة إلــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي واالســتثمار املحلــي معبــرا

املــال الثابــت كنســبة إلــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي باســتخدام أســلوب منهجيــة »انجــل-
غراينجــر« للمعادلــة وحيــدة املتغيــر املســتقل التــي تقــوم علــى تقديــر املعادلــة املطلوبــة 
ثــم اســتخراج البواقــي لهــا ثــم اختبــار الســكون وإذا كانــت البواقــي ســاكنة عنــد املســتوى 
نقــول بــأن هــذه املتغيــرات الداخلــة فــي النمــوذج متكاملــة، أمــا إذا لــم تكــن ســاكنة فــال 

.
ً
 مشــتركا

ً
نســتطيع القــول إنهــا متكاملــة تكامــال

اختبار سكون البيانات )جذور الوحدة(:	 

يــتــم عــمــل هـــذا االخــتــبــار لــتــحــديــد مـــدى اســتــقــرار أو عـــدم اســتــقــرار املــتــغــيــرات 
 عن تحديد 

ً
الداخلة في النموذج، ومن ثم درجة التكامل لكل متغير على حدة فضال

فــتــرات الــتــبــاطــؤ الــزمــنــي ملــتــغــيــرا الــنــمــوذج، ومـــن خـــالل تحليل الــبــيــانــات عــلــى بــرنــامــج 
)Eviews10( تم تحديد فترة 
إبطاء واحدة لكل من املتغير 
التابع معدل النمو في الناتج 
 ،)GDP( ــي  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ اإلجـ ــلــــي  املــــحــ
ــتـــقـــل إجـــمـــالـــي  واملـــتـــغـــيـــر املـــسـ
ــابـــت  ــثـ الـ املــــــــال  رأس  تــــكــــويــــن 
ــنــــاتــــج املـــحـــلـــي  كـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــ
ملـــعـــيـــار   

ً
ــا ــ ـــقــ ــ وفـ  )I( اإلجـــــمـــــالـــــي 

تلخيص  ويــمــكــن  هـــذا   ،)SC(
نتائج اختبار جــذور الوحدة 

في الجدول التالي:

يتضح من نتائج اختبار جذور الوحدة املوضحة بالجدول أن السالسل الزمنية أن املتغير التابع )GDP( ساكن عند 
املستوى )0(I بينما املتغير املستقل االستثمار املحلي ساكن عند الفرق األول )I)1  ويوجد بينها تكامل مشترك بينها ومن ثم 

نستطيع تقدير هذا النموذج باستخدام نموذج ARDL وطريقة تصحيح الخطأ )VECM( من خالل هذا النموذج.

اختبار التكامل املشترك:	 

حيث أن املعادلة وحيدة املتغير املستقل نختار منهجية انجل – غراينجر، ومن خالل تحليل البيانات على برنامج 
للمتغير العشوائي  نتائج اختبار جــذور الوحدة  للمتغير العشوائي، وقــد كانت  )EViews10( تم تحديد فترة إبطاء واحــدة 
القول  املتغير العشوائي ساكن عند املستوى وبذلك نستطيع  بالجدول السابق والتي يتضح منها أن  )U( كما هو موضح 
 ARDL ومن ثم نستطيع تقدير هذا النموذج باستخدام نموذج .

ً
 مشتركا

ً
إن املتغيرات الداخلة في النموذج متكاملة تكامال

وطريقة تصحيح الخطأ )VECM( من خالل هذا النموذج.

جدول رقم )5)
تقدير اإلحصاءات الوصفية 

للمتغيرات الداخلة في النموذج
IGDP

20.482415.201897Mean
19.044.915Median
33.1213.28Maximum
10.75-1.61Minimum

6.0067512.739987Std. Dev.
0.6194680.618194Skewness
2.3284023.850783Kurtosis
4.7995175.443514Jarque- Bear
0.0907400.065759Probability
1187.98301.71Sum
2056.62427.9293Sum Sq. Dev.

5858Observations

تقدير عالقة االرتباط
بين املتغير التابع واملتغير املستقل

IGDP
0.429236051GDP

10.42923605I

 (Covariance( معدل التغاير
البيانات األساسية

IGDP
6.942745427.37809123GDP
35.45896656.94274542I

جدول رقم )4) 
اختبار جذور الوحدة )سكون البيانات الداخلة في النموذج( عند مستوى معنوية %5

The first differenceLevel

NoneIntercept Trend andالقرار
interceptNoneIntercept Trend and

Intercept
القيم الحرجة3.492149-2.914517-1.94764-3.492149-2.914517-1.946764-ساكن

I)0(-9.931969-9.841021-9.751754-1.354322-3.725862-3.934818GDP
I)1(-7.732013-7.661852-7.633984-0.498780-1.642925-1.694886I

-------4.150212-4.111051-4.272918U املتغير العشوائي
 .)Eviews 10( بامللحق باستخدام برنامج )املصدر: من اعداد الباحث بناء على بيانات جدول رقم )1
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يتضح من النموذج أن العالقة بين املتغير التابع 
مــعــدل نــمــو الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي واملــتــغــيــر املستقل 
املال  تكوين رأس  بإجمالي   عنه 

ً
االستثمار املحلي معبرا

الثابت كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي عالقة طردية 
ومعنوية في األجل القصير. أي أن التغير نسبة إجمالي 
الناتج املحلي اإلجمالي له  إلــى  الثابت  املــال  تكوين رأس 
معدل  املستقل  املتغير  على  إحصائية  داللــة  وذا  تأثير 
نمو الناتج املحلي اإلجمالي في مصر، وأنه يفسر حوالي 
58.2% مـــن الــتــغــيــر فـــي املــتــغــيــر الــتــابــع )الـــنـــاتـــج املــحــلــي( 
وذلـــــك فـــي األجـــــل الــقــصــيــر. وبــتــطــبــيــق نـــمـــوذج تصحيح 
ملــتــغــيــرات  ــــحـــــدود  الـ ــار  ــبـ ــتـ الـــخـــطـــأ )VECM( وإجـــــــــراء اخـ
النموذج وذلــك الكتشاف اتجاه العالقة طويلة األجل 

بين متغيرات النموذج كانت نتائج النموذج كالتالي:

Dependent Variable: GDP 
Method: ARDL
Date: 0420/28/ Time: (6:5( 
Sample (adjusted(: (965 20(8
Included observations : 54 after adjustments 
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection( 
Model selection method: Akaike info criterion (AIC(
Dynamic regressors (4 lags, automatic(: I
Fixed regressors : C
Number of models evaluated: 20 
Selected Model: ARDL(3, 4(

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic *.Prob
GDP)-1( 0.018366 0.128675 0.142727 0.8871
GDP)-2( -0.003299 0.119952 -0.027506 0.9782
GDP)-3( -0.216284 0.106855 -2.024091 0.0489

I 0.214272 0.094903 2.257814 0.0289
I)-1( 0.272540 0.124451 2.189931 0.0338
I)-2( -0.027614 0.129882 -0.212607 0.8326
I)-3( -0.017219 0.128775 -0.133714 0.8942
I)-4( -0.288275 0.105109 -2.742633 0.0087

C 2.938544 1.011970 2.903786 0.0057
R-squared 0.582332 Mean dependent var 5.011852

Adjusted R-squared 0.508080 S.D. dependent var 2.592280
S.E. of regression 1.818147 Akaike info criterion 4.184524

Sum squared res id 148.7546 Schwarz criterion 4.516021
Log likelihood -103.9821 Hannan-Quinncriter. 4.312370

F-statistic 7.842650 Durbin-Wats on stat 2.006104
Prob)F-statistic( 0.000002

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection.

ARDL Error Correction Regression 
Dependent Variable: D(GDP( 
Selected Model: ARDL(3, 4(
Case 2: Restricted Constant and No Trend 
Date: 0420/28/ Time: (7:(4
Sample: (96( 20(8 Included observations: 54

ECM Regression
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic .Prob
D)GDP)-1(( 0.219583 0.125012 1.756500 0.0858
D)GDP)-2(( 0.216284 0.102595 2.108133 0.0406

D)I( 0.214272 0.090661 2.363435 0.0225
D)I)-1(( 0.333108 0.089009 3.742391 0.0005
D)I)-2(( 0.305494 0.098220 3.110308 0.0032
D)I)-3(( 0.288275 0.101470 2.840984 0.0067

CointEq)-1(* -1.201218 0.158331 -7.586734 0.0000
R-squared 0.641377 Mean dependent var -0.114815

Adjusted R-squared 0.595595 S.D. dependent var 2.797550
S.E. of regression 1.779042 Akaike info criterion 4.110450

Sum squared resid 148.7546 Schwarz criterion 4.368281
Log likelihood -103.9821 Hannan-Quinn criter. 4.209885

Durbin-Watson stat 2.006104
* p-value incompatible with t-Bounds distribution.

F-Bounds Test                 Null Hypothesis: No levels relationship
Test Statistic Value Signif. I(0( I(((

F-statistic 18.36975 10% 3.02 3.51
k 1 5% 3.62 4.16

2.5% 4.18 4.79
1% 4.94 5.58

ARDL Long Run Form and Bounds Test 
Dependent Variable: D(GDP(
Selected Model: ARDL(3, 4(
Case 2: Restricted Constant and No Trend 
Date: 0420/28/ Time: (7:00
Sample: (96( 20(8 Included observations : 54

Conditional Error Correction Regression
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic .Prob

C 2.938544 1.011970 2.903786 0.0057
GDP)-1(* -1.201218 0.165026 -7.278964 0.0000

I)-1( 0.153703 0.054506 2.819916 0.0071
D)GDP)-1(( 0.219583 0.130610 1.681219 0.0996
D)GDP)-2(( 0.216284 0.106855 2.024091 0.0489

D)I( 0.214272 0.094903 2.257814 0.0289
D)I)-1(( 0.333108 0.094914 3.509577 0.0010
D)I)-2(( 0.305494 0.102692 2.974874 0.0047
D)I)-3(( 0.288275 0.105109 2.742633 0.0087

* p-value incompatible with t-Bounds distribution.
Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic .Prob

I 0.127956 0.038743 3.302729 0.0019
C 2.446305 0.827807 2.955163 0.0050

EC = GDP - )0.1280*I + 2.4463(
F-Bounds Test        Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0( I(((
Asymptotic: n=(000

F-statistic 18.36975 %10 3.02 3.51
K 1 %5 3.62 4.16

%2.5 4.18 4.79
%1 4.94 5.58

Actual Sample Size 54 Finite Sample: n=55
%10 3.143 3.67
%5 3.79 4.393
%1 5.377 6.047

Finite Sample: n=50
%10 3.177 3.653
%5 3.86 4.44
%1 5.503 6.24
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يتضح من النموذج أن العالقة بين املتغير التابع معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي واملتغير املستقل االستثمار املحلي 
التغير نسبة  أن  أي  الناتج املحلي اإلجمالي عالقة طردية ومعنوية.  إلــى  الثابت كنسبة  املــال  تكوين رأس  بإجمالي   عنه 

ً
معبرا

إجمالي تكوين رأس املال الثابت إلى الناتج املحلي اإلجمالي له تأثير وذا داللة إحصائية على املتغير املستقل معدل نمو الناتج 
كما يشير معامل تصحيح  )الناتج املحلي(.  التابع  املتغير  في  التغير  في مصر، وأنــه يفسر حوالي 64.1% من  املحلي اإلجمالي 
الخطأ بين املتغيرين في األجــل الطويل CointEq وقيمته )-1.20( وهــي سالبة واالحتمالية لها تــؤل إلــى الصفر، وهــو ما يشير 
إلــى وجــود عالقة طويلة األجــل بين املتغيرات الداخلة في النموذج، كما أنها تشير النسبة املئوية من أخطاء الزمن القصير 
التي يمكن تصحيحها في واحدة الزمن، من أجل العودة إلى الوضع التوازني طويل األجل، وهو ما يشير إلى أن هناك تصحيح 
ألخطاء املدى القصير إلى املدى الطويل بسرعة تصل إلى 120%. وبالنظر إلى قيمة )Durbin-Watson( وهي )2.006( نجد 
Durbin-(،نجد أنها أكبر منها )أنها قريبة من الرقم )2( ومقارنتها بالقيمة الجدولية املناظرة لعدد املشاهدات وهي )1.428

Watson, no date: 4( مما يشير إلى عدم وجود ارتباط ذاتي بين األخطاء، أي أن املعادلة تخلو من وجود أي ارتباط ذاتي، مما 
يشير صحة اختبار النموذج املقدر والقدرة التفسيرية له.

كما يالحظ: أن معامل التحديد )R-squared( يساوي 0.64 أي أن املتغير املستقل معدل التغير في االستهالك النهائي 
الكلي يفسر ما يقارب 64% من التغير في املتغير التابع )الناتج املحلي(، وأن 6 % من التغير في املتغير التابع يرجع إلى عوامل 

أخرى )املتغير العشوائي(.

كما يشير اختبار الحدود كما يشير اختبار الحدود إلى أن قيمة F )18.36( تزيد عن الحد األق�سى I)1( عند مستوى 
معنوية 1%، 5% وهو )5.58، 4.16( على التوالي مما يدل على وجود تكامل مشترك بين املتغيرات الداخلة في النموذج عند 
مستوى معنوية 1%، 5%، وأن هناك عالقة طويلة األجل تتجه من املتغير املفسر معدل االستثمار املحلي إلى الناتج املحلي 

اإلجمالي إلى املتغير التابع معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي عند مستوى داللة %1، %5.

الخطوة الثالثة: صياغة معادلة االنحدار ونموذج تصحيح الخطأ:  -
Estimation Command:
======================
ARDL GDP I  @
Estimation Equation:
=========================
GDP = C)1(*GDP)-1( + C)2(*GDP)-2( + C)3(*GDP)-3( + C)4(*I + C)5(*I)-1( + C)6(*I)-2( + C)7(*I)-3( + 
C)8(*I)-4( + C)9(
Substituted Coefficients:
=========================
GDP = 0.0183655229323*GDP)-1( - 0.003299350856*GDP)-2( - 0.216283794805*GDP)-3( + 
0.214272203929*I + 0.272539503521*I)-1( - 0.0276138720469*I)-2( - 0.0172190673075*I)-3( - 
0.288275315283*I)-4( + 2.93854443499
Cointegrating Equation:
D)GDP( = -1.201217622729*)GDP)-1( - )0.12795638*I)-1( + 2.44630480((

الخطوة الرابعة: الكشف عن املشاكل القياسية بالنموذج: 4-

يمكن الكشف عن املشاكل القياسية في النموذج من خــالل ثــالث خطوات هي اختبار املجموع التراكمي، واختالف 
التباين، واالرتباط الذاتي والتي يمكن إجرائها على النحو التالي:

اخــتــبــار املــجــمــوع الــتــراكــمــي: يتضح مــن الشكل - 
ــيـــة لــــلــــنــــمــــوذج تــــقــــع بــيــن  ــيـــعـ ــتـــجـــمـ أن الــــقــــيــــم الـ
خــطــي حـــدود الــثــقــة عــنــد مــســتــوى معنوية %5 
ــــذا مـــا يــعــنــي أن  ــــدة وهـ بــاســتــثــنــاء مــشــاهــدة واحــ
املـــــقـــــدرات ثـــابـــتـــه عـــبـــر الــــزمــــن أو خـــــالل الــفــتــرة 
ــــة، وهـــــذا يــعــنــي أنــــه ال  الــزمــنــيــة مـــوضـــع الـــــدراسـ
الــنــمــوذج فهو يمثل  فــي  يــوجــد مشاكل قياسية 
عالقة طويلة األجل ويمكن تصحيح الخطاء في 

 األجل الطويل.
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اختالف التباين: من خالل نتائج اختبار اختالف التباين ملتغيرات النموذج باستخدام برنامج )EViews10( يتضح - 
أنه ال يوجد اختالف في تباين حد الخطأ حيث أن مستوى املعنوية في اختبار التباين )0.0635( أكبر من 5% أي أنه 

يمكن الحكم بعدم وجود مشاكل قياسية.

االرتباط الذاتي: هذا ومن خالل نتائج اختبار االرتباط الذاتي للمتغيرات الداخلة في النموذج نجد أن االحتمالية - 
لها )0.948( أكبر من 5% أي أنه يمكن الحكم بعدم ارتباط ذاتي أي عدم وجود مشاكل قياسية.

الخطوة الخامسة: التنبؤ: 5-

تشير املــعــادلــة املــقــدرة إلــى أن التغير فــي نسبة االستثمار املحلي )إجــمــالــي تكوين رأس املــال الــثــابــت( إلــى الناتج املحلي 
اإلجمالي لها أثر إيجابي ومعنوي على الناتج املحلي اإلجمالي، وأن التغير في نسبة إجمالي تكوين رأس املال الثابت إلى الناتج 
 من معدله القائم في األجل 

ً
املحلي بنسبة 1% يترتب عليه تغير في املتغير التابع الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة 5.82% تقريبا

القصير، 6.41% من معدله القائم تقريبا في األجل الطويل. هذا وبافتراض ارتفاع نسبة االستثمار املحلي )إجمالي تكوين 
رأس املال الثابت( إلى الناتج املحلي اإلجمالي لعام 2018 من 16.66% إلى 35.79% أي بمقدار 19.13 نقطة، وذلك بافتراض 
زيادة االدخار املحلي بمقدار اإلسراف والتبذير املقدر لذات العام كما هو موضح بالنموذج السابق وبالتعويض عن ذلك 

في معادلة االنحدار كانت النتائج على النحو التالي:

D)GDP( = -1.20*)GDP)-1( - )0.128*I)-1( + 2.446((

D)GDP( = -1.2 * )1.133 - )0.128 * 20.52 + 2.446(( = 4.73

للناتج املحلي اإلجمالي عــام 2017  النمو  2018 ومــعــدل  لعام  الناتج املحلي اإلجمالي  النمو  بين معدل  الــفــرق  أن  أي 
كــان من املتوقع أن يرتفع من )1.133( ليصل إلــى )4.73( نقطة ليرتفع معدل النمو في عــام 2018 من 5.31% إلــى %8.91 
أي بمقدار 67.8% من قيمته، وذلك إذا ارتفع معدل االستثمار املحلي )إجمالي تكوين رأس املال الثابت( إلى الناتج املحلي 
افــتــراض زيـــادة االدخـــار املحلي بمقدار  إلــى 35.79% أي بمقدار 214.8% مــن قيمته، واملترتب على  اإلجمالي مــن %16.66 

اإلسراف والتبذير املقدر 821.94 مليار جنيه.

وال شك أن هذا االرتفاع في الناتج املحلي اإلجمالي سوف يكون له تأثير كبير على مستوى الرفاهية االقتصادي، وتوفير 
العديد من فرص العمل، والسلع والخدمات في املجتمع، خاصة مع انخفاض مستويات التضخم وارتفاع مستويات االدخار 

واالستثمار، وذلك في حالة معالجة االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري.

سادًسا - وسائل معالجة االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري

بعد التعرف على أثر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على معدالت التضخم والتنمية االقتصادية، 
واآلثــار اإليجابية املترتبة على االلتزام بمعايير الرشد االقتصادي في السلوك االستهالكي، يتجه البحث إلى دراســة اآلليات 
والوسائل التي يمكن استخدامها في معالجة هذا االنــحــراف، وذلــك مع األخــذ في االعتبار أن هذه املهمة ليست يسيرة وأن 
هذه الظاهرة ال يمكن التحكم فيها أو القضاء عليها على املدى القصير أو املتوسط، ومن ثم فإن الهدف هو التعرف على 
اآلليات والوسائل التي يمكن استخدامها ملعالجة هذا االنحراف أو التأثير عليه بنسب مختلفة في املدى القصير واملتوسط 

والطويل، وتتمثل اقتراحات البحث في هذا الصدد فيما يلي:

ضرورة التوعية من خالل املساجد واملنابر اإلعالمية املختلفة بالقيم اإلسالمية وضوابط السلوك االستهالكي في 1- 
اإلســالم، ووجــوب الحفاظ على األمــوال واملمتلكات واستثمارها وحرمة إهــدار املال على أوجه اإلســراف والتبذير 

واالستهالك التفاخري.

الفعلي 2-  االحــتــيــاج  ومـــدى  السلع  هــذه  لنوعية   
ً
وفــقــا بنسب مختلفة  الكمالية  السلع  تعزيرية على  فــرض ضــرائــب 

ألعضاء املجتمع إليها.

حــظــر اســتــيــراد نــوعــيــات عــالــيــة املــســتــوى مــن حــيــث درجـــة الكمالية والــتــي تـــرى الــدولــة أنـــه ال يــوجــد احــتــيــاج فعلي  - 
ألعضاء املجتمع إليها، أو فرض مزيد من الضرائب والرسوم الجمركية عليها، وذلك للقضاء على ظاهرة االستهالك 

التفاخري.
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وضــع ضوابط لإلعالنات التسويقية للسلع والخدمات في وسائل اإلعــالم املختلفة تحد من اإلفــراط الشديد في 4- 
استخدام وسائل التسويق في إقناع املستهلكين بشراء منتجات هم في األساس ليسوء في حاجة حقيقية إليها. وهذه 
الضوابط مثل: الرقابة اإلدارية، فرض ضرائب ورسوم على اإلعالنات حسب نوعية املنتج الذي يتم تسويقه من 
حيث درجة الكمالية، وضع ضوابط موضوعية على اإلعالنات من حيث درجة املصداقية في وصف املنتج الذي 

يتم تسويقه ومستوى الجودة.

فـــرض مــزيــد مــن الــضــرائــب والـــرســـوم والــقــيــود وتــشــديــد الــرقــابــة عــلــى اســتــهــالك املــنــتــجــات املــحــرمــة مــن وجــهــة نظر 5- 
التبذير مثل؛ السجائر، والــدخــان، واملــخــدرات، والخمور.  الشريعة اإلسالمية والــقــانــون والــتــي تدخل تحت بند 

وذلك لدفع املستهلكين لها إلى البعد عنها أو التقليل من استهالكها واإلنفاق عليها.

ومتاحة 6-  املــصــري  للمجتمع  والثقافية  الدينية  العقيدة  مــع  ومتوافقة  آمنه  واستثمارية  ادخــاريــة  صناديق  إنــشــاء 
للجميع مهما صغر حجم املدخرات لتشجيع أعضاء املجتمع على االدخــار واالستثمار، ويفضل أن تكون رعاية 

الدولة وبعيدة عن مخاطر االستثمار في البورصة لزيادة األمان والثقة لدى الفئات املدخرة.

وثيقة 7-  املستقبل مثل؛ استحداث  والتحوط بشأن  االدخـــار  املجتمع على  استحداث صيغ جديدة تحث أعضاء 
تأمين ضد البطالة باشتراك شهري مدى الحياة أو ملدة معينة، وثيقة استثمار لأطفال وطالب املدارس .. الخ. وقد 

تكون هذه الوثائق إلزامية أو غير إلزامية.

النتائج والتوصيات

تم من خالل هذا البحث مناقشة وتحليل واختبار أثـر االنحراف في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري على معدالت 
التضخم والتنمية االقتصادية ومن ثم الوصول إلى عدد من النتائج والتوصيات من أهمها ما يلي:

النتائج
بمقارنة ضوابط ومعاييـر السلوك االستهالكي الرشيد في النظم االقتصادية اتضح أن ضوابط ومعاييـر السلوك 1- 

االستهالكي فــي اإلســـالم أعــم وأشــمــل منها فــي الفكر الــوضــعــي، كما أنها تمتلك مــن الــضــوابــط واألحــكــام التي تجعل 
للتعرف  أنسب   

ً
االقتصادية، ومعيارا الــدراســات  في   

ً
 وتوقعا

ً
تــصــورا أكثـر  الرشيد  من تحديد مستوى االستهالك 

 لقياس مدى االنحراف في 
ً
على مدى االنضباط أو االنحراف في السلوك االستهالكي، لذلك اتخذها البحث معيارا

السلوك االستهالكي للمجتمع املصري.

 -2 
ً
أن ضابط اإلســـراف والبعد عــن مستوى الــرشــد االقــتــصــادي والــتــوســط واالعــتــدال فــي السلوك االستهالكي وفقا

البحث متوسط  اتخذ  لذلك  الطبقة االجتماعية،  إنفاق  في اإلســالم هو متوسط  السلوك االستهالكي  لضوابط 
 في تقديـر اإلسراف 

ً
االستهالك واالدخار كنسبة إلى الدخل القومي في مصر وشريحة الدول التي تنتمي إليها معيارا

املقدر. كما أن ضابط التبذيـر هو اإلنفاق على املحرمات وهو ما اعتمده البحث في تقديـر التبذيـر املقدر في مصر.

يوجد تغيـر ملحوظ في السلوك االستهالكي للمجتمع املصري نحو زيادة امليل الحدي لالستهالك على حساب امليل  - 
لالدخار بدأ من عام 1994 واستمر في ذات االتجاه وبمعدالت أخذه في االرتفاع حتى الوقت الحاضر، وذلك ما 
يعده البحث انحراف في السلوك االستهالكي عن مستوى االستهالك الرشيد، ومستوى التوسط واالعتدال وفق 
ضوابط السلوك االستهالكي في اإلسالم، ومتوسط معدالت االستهالك واالدخار كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي 

في دول الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل التي تنتمي إليها مصر وفقا لتصنيف البنك الدولي.

الــفــرض القائل بعدم وجــود عالقة معنوية وذات داللــة إحصائية بيـن معدل التضخم ومــعــدالت التغيـر 4-  رفــض 
في االستهالك النهائي الكلي في مصر. وقبول الفرض البديل بوجود عالقة ارتباط ذات تأثيـر طردي ومعنوي عند 
مستوى معنوية أقل من 5% بيـن معدل التضخم ومعدالت التغيـر في االستهالك النهائي الكلي في مصر. وهو ما 
يتـرتب عليه إمكانية تخفيض معدل التضخم من 14.4% عام 2018 إلى 2.08% لذات العام أي بنسبة %85.53 
من قيمته وذلك إذا تم خفض االستهالك النهائي الكلي بمقدار اإلسراف املقدر، وإلى )-0.9%( بنسبة 106.2% من 

قيمته وذلك إذا تم خفض االستهالك النهائي الكلي بمقدار اإلسراف والتبذيـر املقدر.

رفض الفرض القائل بعدم وجود عالقة معنوية وذات داللة إحصائية بيـن معدل االدخار املحلي إلى الناتج املحلي 5- 
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اإلجمالي واالستثمار املحلي )إجمالي تكويـن رأس املال الثابت( في مصر. وقبول الفرض البديل بوجود عالقة ارتباط 
ذات تأثيـر طردي ومعنوي عند مستوى معنوية أقل من 5% بيـن معدل االدخار املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي 
واالستثمار املحلي )إجمالي تكويـن رأس املال الثابت( في مصر. وبافتـراض زيــادة االدخــار املحلي بمقدار اإلسراف 
والتبذيـر املقدر 821.94 مليار جنيه، وهذا ما يجعل معدل االدخــار املحلي إلى الناتج املحلي اإلجمالي يـرتفع من 
6.2% إلى 18.52% أي بمقدار 298.6% من قيمته، أي بمقدار 12.32 نقطة، وهذا ما يتـرتب عليه ارتفاع معدل 
االستثمار إلى الناتج املحلي اإلجمالي من 16.66% إلى 35.79% أي بمقدار 19.13 نقطة، أي بمقدار 214.8% من 

قيمته، ليـرتفع االستثمار املحلي يـرتفع من 739.1 مليار جنيه عام 2018 إلى 1587.58 مليار جنيه لذات العام.

رفض الفرض القائل بعدم وجود عالقة معنوية وذات داللة إحصائية بيـن االستثمار املحلي )إجمالي تكويـن رأس 6- 
املــال الثابت( كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي ومعدل النمو في الناتج املحلي اإلجمالي في مصر. وقبول الفرض 
البديل بوجود عالقة ارتباط ذات تأثيـر طردي ومعنوي عند مستوى معنوية أقل من 5% بيـن االستثمار املحلي 
في  الناتج املحلي اإلجمالي  فــي  النمو  الناتج املحلي اإلجمالي ومــعــدل  إلــى  الثابت( كنسبة  املــال  تكويـن رأس  )إجمالي 
مصر. وبافتـراض زيادة االدخار املحلي بمقدار اإلسراف والتبذيـر املقدر 821.94 مليار جنيه، فإن معدل االدخار 
إلــى الناتج املحلي اإلجمالي يـرتفع من 6.2% إلــى 18.52%، ومــن ثم يـرتفع معدل االستثمار املحلي )إجمالي  املحلي 
تكويـن رأس املــال الثابت( إلى الناتج املحلي اإلجمالي من 16.66% إلى 35.79%، مما يــؤدي إلى ارتفاع معدل نمو 

الناتج املحلي اإلجمالي لذات العام من 5.31% إلى 8.91% أي بمقدار 67.8% من قيمته.

أن مشكلة االنحراف في السلوك االستهالكي ليست وليدة اللحظة لذلك فإن عالجها ال يمكن أن يأتي دفعة واحدة 7- 
، وذلك من خالل اإلقناع األدبي ألعضاء املجتمع وسياسات مباشرة وغيـر 

ً
وإنما بالتدرج على املدى الطويل نسبيا

مباشرة تعمل على ضبط السلوك االستهالكي للمجتمع في إطار السلوك الرشيد.

التوصيات
ضرورة العمل على ضبط السلوك االستهالكي للمجتمع املصري في ضوء االستهالك الرشيد وعدم االنجراف وراء 1- 

النـزعة االستهالكية واالستهالك التفاخري، وذلك حتى يتخلص املجتمع من معدالت التضخم املرتفعة، ويتمكن 
من توفيـر املدخرات الالزمة لزيادة حجم االستثمارات وتحقيق معدالت مرتفعة للنمو االقتصادي.

أهمية تبني الدولة لسياسات اقتصادية وإعالمية تدفع املجتمع نحو السلوك االستهالكي الرشيد.2- 

الــدراســات واألبحاث حول السلوك االستهالكي للمجتمع املصري والعوامل املؤثـرة فيه  -  أهمية القيام باملزيد من 

وأثـره على الحياة االقتصادية واالجتماعية، ومدى إمكانية التأثيـر والتحكم فيه.
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ملحق ))( جدول
نسبة إجمالي االدخار إلى الدخل القومي ملصر وشرائح الدول التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل، ونسبة إجمالي االدخار إلى 

الدخل القومي ملصر إلى شرائح الدول في الفترة )99): 8)20م

جمهورية 
مصر 

العربية 
EYG

الشريحة 
الدنيا من 
البلدان 

متوسطة 
الدخل 

LMC

شريحة 
البلدان 

منخفضة 
ومتوسطة 

LMY الدخل

شريحة 
البلدان 

منخفضة 
الدخل 

LIC

العالم 
WLD

معدل االدخار في 
مصر نسبة إلى 

الدخل القومي/ 
معدل االدخار 
لدول الشريحة 

الدنيا من البلدان 
متوسطة الدخل

معدل االدخار في 
مصر نسبة إلى 

الدخل القومي/ 
معدل االدخار 

لشريحة البلدان 
منخفضة 

ومتوسطة الدخل

معدل االدخار في 
مصر نسبة إلى 

الدخل القومي/ 
معدل االدخار 

لشريحة البلدان 
منخفضة 

الدخل

معدل االدخار 
في مصر نسبة 

إلى الدخل 
القومي/ 

معدل االدخار 
العالمي

1991% 5%25%24 %21%141%147 %164
1992%35.3%24.8%23.8 %20.7%14 %148 %171
199 %31.5%24.9%24.8 %20.6%127%127 %15 
1994%23.8%26.1%26.1 %21.6%91%91 %110
1995%22.1%25.2%25.3 %22.3%88%88 %99
1996%18.6%24.6%25.1 %24.0%76%74 %78
1997%17.6%25.1%24.8 %24.2%70%71 %73
1998%18.8%24.0%24.3 %23.9%78%77 %79
1999%18.8%24.2%24.9 %23.7%78%76 %79
2000%17.5%27.2%26.3 %24.1%64%67 %73
2001%18.0%26.6%26.2 %23.2%68%68 %77
2002%18.8%27.0%27.5 %22.7%69%68 %8 
200 %19.1%27.7%28.7 %22.7%69%67 %84
2004%21.9%29.8%30.7 %23.6%73%71 %92
2005%21.9%31.0%31.5%16.5%24.2%71%70%1  %90
2006%22.9%33.0%33.3%18.1%25.4%69%69%126%90
2007%23.3%31.1%33.7%19.9%25.6%75%69%117%91
2008%23.4%30.9%34.6%17.3%25.2%76%68%1 5%9 
2009%16.8%29.3%32.7%16.5%23.1%57%51%102%73
2010%18.3%31.4%34.3%18.1%24.9%58%5 %101%74
2011%17.3%30.7%34.4%19.4%25.8%56%50%89%67
2012%13.2%30.5%34.2%19.5%26.2%4 % 9%68%50
201 %14.0%28.2%33.2%20.0%26.1%50%42%70%54
2014%12.2%28.5%33.5%21.1%26.5%4 % 6%58%46
2015%9.7%27.3%33.7%20.0%26.5% 6%29%49%37
2016%9.8%27.3%33.2%20.9%26.0% 6% 0%47% 8
2017%10.6%27.8%33.9%23.8%26.7% 8% 1%44%40
2018%14.2%28.3%35.0 %27.1%50%41 %52

املصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية العاملية.
 ملحق )2( جدول

نسبة إجمالي االدخار إلى الدخل القومي ملصر وشرائح الدول التي تنتمي إلى نفس شريحة الدخل، ونسبة وإجمالي اإلسراف 
والتبذير املقدر في مصر

نسبة إجمالي 
 االدخار

إلى الدخل 
القومي 

اإلجمالي في 
مصر

نسبة إجمالي 
االدخار إلى 

الدخل القومي 
للشريحة الدنيا 

من البلدان 
متوسطة الدخل

إجمالي االدخار 
إلى الدخل 
القومي في 

مصر

إجمالي االدخار 
إلى الدخل 

القومي 
للشريحة الدنيا 

من البلدان 
متوسطة الدخل

اإلسراف 
املقدر كنسبة 

إلى الدخل 
القومي ملصر

اإلسراف 
والتبذير املقدر 

كنسبة إلى 
الدخل القومي 

ملصر

اإلسراف 
املقدر مليار 

جنيه

إجمالي 
اإلسراف 
والتبذير 

املقدر مليار 
جنيه

1981%24% 6      
1982%23.58%33.01      
198 %29.84%29.04      
1984%29.44%24.66      
1985%24.95%22.71      
1986%22.32%21.17      
1987%26.33%22.04      
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نسبة إجمالي 
 االدخار

إلى الدخل 
القومي 

اإلجمالي في 
مصر

نسبة إجمالي 
االدخار إلى 

الدخل القومي 
للشريحة الدنيا 

من البلدان 
متوسطة الدخل

إجمالي االدخار 
إلى الدخل 
القومي في 

مصر

إجمالي االدخار 
إلى الدخل 

القومي 
للشريحة الدنيا 

من البلدان 
متوسطة الدخل

اإلسراف 
املقدر كنسبة 

إلى الدخل 
القومي ملصر

اإلسراف 
والتبذير املقدر 

كنسبة إلى 
الدخل القومي 

ملصر

اإلسراف 
املقدر مليار 

جنيه

إجمالي 
اإلسراف 
والتبذير 

املقدر مليار 
جنيه

1988%27.53%22.02      
1989%26.70%24.03      
1990%32.52%24.68      
1991%34.70%24.61      
1992%35.30%24.76      
199 %31.47%24.85Column112Column Column4  
1994%23.83%26.14%23.83%26.14%2.31 4.06 
1995%22.12%25.17%22.12%25.17%3.05 6.25 
1996%18.63%24.58%18.63%24.58%5.95 13.73 
1997%17.62%25.09%17.62%25.09%7.47 19.99 
1998%18.77%23.96%18.77%23.96%5.19 15.07 
1999%18.79%24.18%18.79%24.18%5.39 16.67 
2000%17.50%27.22%17.50%27.22%9.72 33.21 
2001%17.96%26.55%17.96%26.55%8.59  1 
2002%18.76%27.04%18.76%27.04%8.28 31.61 
200 %19.08%27.67%19.08%27.67%8.59 36.04 
2004%21.85%29.84%21.85%29.84%7.99  9 
2005%21.90%31.00%21.90%31.00%9.10 48.88 
2006%22.86%33.04%22.86%33.04%10.18 63.2 
2007%23.34%31.14%23.34%31.14%7.80 58.62 
2008%23.43%30.88%23.43%30.88%7.45 67.31 
2009%16.83%29.33%16.83%29.33%12.50 130.38 
2010%18.32%31.36%18.32%31.36%13.05 154.27 
2011%17.31%30.65%17.31%30.65%13.34%17.04178.24227.67
2012%13.18%30.45%13.18%30.45%17.27%21.17282.48346.28
201 %14.04%28.19%14.04%28.19%14.15%18.25256.48330.8
2014%12.18%28.53%12.18%28.53%16.35%20.65339.97429.39
2015%9.72%27.30%9.72%27.30%17.58%22.28422.31535.21
2016%9.84%27.34%9.84%27.34%17.50%22.30467.86596.16
2017%10.57%27.78%10.57%27.78%17.21%22.11585.51752.24
2018%14.21%28.31%14.21%28.31%14.10%19.00609.95821.94

املصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات البنك الدولي مؤشرات التنمية العاملية.

ملحق )3( جدول
معدالت التضخم والتغير في االستهالك الكلي والخاص ومعدل التغير في الواردات من السلع والخدمات في مصر، وإجمالي 

االدخار واإلسراف والتبذير املقدر كنسبة إلى الناتج املحلي اإلجمالي

 
التضخم، األسعار التي 

يدفعها املستهلكون 
)% سنويا(

معدل التغير في 
االستهالك النهائي 

الكلي

معدل التغير في 
االستهالك النهائي 

الخاص

معدل التغير في 
الواردات من السلع 

والخدمات

إجمالي االدخار 
)% من إجمالي 
الناتج املحلي(

إجمالي االدخار+ اإلسراف 
والتبذير املقدر )% من 
إجمالي الناتج املحلي(

1984%17.04%19.60%20.0%11.00  
1985%12.11%16.41%16.43%2.97  
1986%23.86%16.78%17.43%5.77-  
1987%19.69%24.43%26.86%19.39  
1988%17.66%20.55%21.45%85.47  
1989%21.26%22.22%24.08%14.75  
1990%16.76%25.08%27.36%25.30%31.68 
1991%19.75%18.67%19.30%27.56%34.93 
1992%13.64%21.96%22.87%8.04%35.48 
199 %12.09%13.42%13.86%8.60%31.63 
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التضخم، األسعار التي 

يدفعها املستهلكون 
)% سنويا(

معدل التغير في 
االستهالك النهائي 

الكلي

معدل التغير في 
االستهالك النهائي 

الخاص

معدل التغير في 
الواردات من السلع 

والخدمات

إجمالي االدخار 
)% من إجمالي 
الناتج املحلي(

إجمالي االدخار+ اإلسراف 
والتبذير املقدر )% من 
إجمالي الناتج املحلي(

1994%8.15%13.36%13.48%5.14%23.93%26.25
1995%15.74%16.77%16.40%15.07%22.24%25.31
1996%7.19%15.51%16.19%6.37%18.75%24.74
1997%4.63%17.47%16.26%10.15%17.74%25.26
1998%3.87%7.48%7.41%11.63%18.96%24.20
1999%3.08%5.38%4.72%2.98-%18.90%24.31
2000%2.68%11.11%11.79%8.23%17.58%27.35
2001%2.27%4.90%4.65%3.22%18.07%26.71
2002%2.74%5.34%3.52%7.24%18.90%27.25
200 %4.51%9.35%9.09%18.51%19.19%27.82
2004%11.27%14.51%14.07%41.06%21.99%30.03
2005%4.87%10.79%10.78%22.28%21.84%30.91
2006%7.64%12.80%13.18%11.05%22.97%33.20
2007%9.32%21.80%23.64%33.03%23.55%31.42
2008%18.32%19.48%20.10%33.38%23.62%31.14
2009%11.76%22.32%22.47%4.83-%16.84%29.35
2010%11.27%13.51%13.45%2.58-%17.95%30.74
2011%10.05%15.33%15.15%5.52%16.87%33.47
2012%7.12%28.98%30.46%20.30%12.87%33.55
201 %9.42%11.37%11.17%6.70%13.68%31.46
2014%10.15%17.80%17.56%11.16%11.89%32.05
2015%10.36%14.01%14.03%9.61%9.56%31.46
2016%13.81%11.25%11.75%1.85%9.70%31.71
2017%29.50%33.09%35.83%88.61%10.37%32.05
2018%14.40%22.13%23.99%28.13%13.86%32.38

املصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات: البنك الدولي مؤشرات التنمية العاملية؛ ووزارة التخطيط القومي.
 ملحق )3( جدول

بيانات نماذج االختبار اإلحصائي
التضخم، األسعار التي يدفعها 

املستهلكون )% سنويا(
معدل التغير في 

االستهالك النهائي الكلي
إجمالي االدخار املحلي كنسبة 

إلى الناتج املحلي اإلجمالي
إجمالي التكوين الرأسمالي كنسبة 

إلى الناتج املحلي اإلجمالي
معدل نمو الناتج 

املحلي اإلجمالي
1960----%13.48%15.44--
1961----%13.97%16.07%5.16
1962----%13.40%17.86%3.88
196 ----%12.64%18.47%10.52
1964----%12.93%19.40%11.51
1965----%13.88%16.88%4.91
1966----%12.24%16.39%5.05
1967----%11.78%14.07%0.81
1968----%7.35%13.01%1.61-
1969----%7.67%10.75%5.28
1970----%11.08%14.60%5.60
1971----%8.32%12.87%4.06
1972----%6.59%11.25%3.06
1973----%8.57%13.20%3.51
1974----%7.96%18.89%1.56
1975----%8.57%25.95%8.94
1976----%10.88%21.63%13.28
1977----%14.21%23.99%9.00
1978----%14.57%28.60%8.63
1979----%15.71%32.19%4.55
1980----%15.16%27.50%10.01
1981----%19.56%32.10%7.35
1982----%19.54%28.95%9.91
198 ----%19.55%30.83%5.09



االنحراف في السلوك االستهالكي وأثره على معدالت التضخم والتنمية االقتصادية ...

290

التضخم، األسعار التي يدفعها 
املستهلكون )% سنويا(

معدل التغير في 
االستهالك النهائي الكلي

إجمالي االدخار املحلي كنسبة 
إلى الناتج املحلي اإلجمالي

إجمالي التكوين الرأسمالي كنسبة 
إلى الناتج املحلي اإلجمالي

معدل نمو الناتج 
املحلي اإلجمالي

1984%17.04%19.60%18.99%30.38%9.75
1985%12.11%16.41%20.11%29.76%5.79
1986%23.86%16.78%21.09%29.48%4.74
1987%19.69%24.43%15.92%26.02%3.83
1988%17.66%20.55%15.26%33.12%5.46
1989%21.26%22.22%17.14%31.69%4.92
1990%16.76%25.08%16.70%28.91%5.67
1991%19.75%18.67%15.82%23.73%1.13
1992%13.64%21.96%16.97%19.48%4.47
199 %12.09%13.42%15.59%19.85%2.90
1994%8.15%13.36%15.14%20.63%3.97
1995%15.74%16.77%15.00%20.15%4.64
1996%7.19%15.51%12.69%18.13%4.99
1997%4.63%17.47%11.51%17.56%5.49
1998%3.87%7.48%12.00%21.50%5.58
1999%3.08%5.38%13.36%21.62%6.05
2000%2.68%11.11%12.94%19.55%6.37
2001%2.27%4.90%13.41%18.26%3.54
2002%2.74%5.34%13.64%18.00%2.39
200 %4.51%9.35%14.30%16.89%3.19
2004%11.27%14.51%15.58%16.94%4.09
2005%4.87%10.79%15.71%17.98%4.47
2006%7.64%12.80%17.11%18.73%6.84
2007%9.32%21.80%16.27%20.85%7.09
2008%18.32%19.48%16.80%22.39%7.16
2009%11.76%22.32%12.55%19.19%4.67
2010%11.27%13.51%14.26%19.50%5.15
2011%10.05%15.33%12.98%17.10%1.76
2012%7.12%28.98%8.11%16.03%2.23
201 %9.42%11.37%7.87%14.21%2.19
2014%10.15%17.80%5.21%13.64%2.92
2015%10.36%14.01%5.81%14.29%4.37
2016%13.81%11.25%5.48%15.04%4.35
2017%29.50%33.09%1.78%15.27%4.18
2018%14.40%22.13%6.20%16.66%5.31

املصدر: من إعداد الباحث بناء على بيانات: البنك الدولي مؤشرات التنمية العاملية؛ ووزارة التخطيط القومي.
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 ABSTRACT

This research was interested in studying and analyzing the consumer behavior of the Egyptian society 
and the extent of the deviation in it from the level of rational consumption, and the effect of that on infla-
tion rates and economic development. The research has settled on the selection of controls and standards 
of consumer behavior in Islam as a criterion for measuring the extent of the deviation in the consumption 
behavior of the Egyptian society. The research found that there is a noticeable change in the consumption 
behavior of the Egyptian society towards increasing the MPC at the expense of the MPS from 1994 and 
continued in the same direction and at rates of increasing until 2018. By examining the relationship be-
tween the inflation rate in Egypt as a dependent variable and the rates of change in total final consumption, 
a correlation relationship with direct and significant effect was found at a level of significance less than 5%. 
It was predicted that the inflation rate could have been reduced from 14.4% in 2018 to 2.08%, -0.9% for the 
same year if the final consumption was reduced the total is by the estimated extravagance, and the estimat-
ed extravagance and squandering, respectively.

Also, by examining the relationship between local savings rates and local investment in relation to 
GDP, and testing the relationship between local investment as a ratio to GDP and the rate of growth in GDP 
in Egypt, it became clear that there is a correlation relationship with a direct and significant effect between 
them at a level of significance less than 5%. Assuming that domestic savings increase by the amount of ex-
travagance and squandering estimated, the rate of domestic savings to GDP increases from 6.2% to 18.52%, 
and then the rate of domestic investment to GDP increases from 16.66% to 35.79%, which leads to a higher 
rate of GDP growth For the same year, from 5.31% to 8.91%, or 67.8% of its value. This proves the effect of 
the deviation in the consumption behavior of the Egyptian society on inflation, savings, investment, the rate 
of economic growth and economic development.

This research has exposed to means of addressing the deviation in the consumer behavior of Egyptian 
society, starting from the fact that this phenomenon is not a result of the moment and that its treatment 
can’t come at once, but rather gradually over the long term, through moral persuasion of members of so-
ciety and direct and indirect economic policies that work To control the consumption behavior of society 
within the framework of rational behavior.

Keywords: Rational Consumption - Regulations of Consumer Behavior - Egypt - Inflation - Economic 
Development - Extravagance - Squandering - Savings - Investment - Gdp - Economic Growth.




